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Ændringsforslag 42
Vital Moreira

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til artikel 1, stk. 2, og 
artikel 10 og 11 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU) og artikel 15 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF),

Or. en

Ændringsforslag 43
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I de sidste årtier har Unionen gjort 
betydelige fremskridt i retning af at skabe 
et indre marked for banktjenesteydelser. 
Derfor har bankkoncerner, som har 
hovedsæde i andre medlemsstater, en 
betydelig markedsandel i mange 
medlemsstater, og kreditinstitutter har 
geografisk diversificeret deres virksomhed, 
især i euroområdet.

(1) I de sidste årtier har Unionen gjort 
betydelige fremskridt i retning af at skabe 
et indre marked for banktjenesteydelser og 
samtidig dereguleret de finansielle 
markeder betydeligt. Derfor har 
bankkoncerner, som har hovedsæde i andre 
medlemsstater, en betydelig markedsandel 
i mange medlemsstater, og kreditinstitutter 
har geografisk diversificeret deres 
virksomhed, især i euroområdet.

Or. en

Ændringsforslag 44
Helmut Scholz

Forslag til forordning
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Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Som følge af dereguleringen af de 
finansielle markeder har markedets 
aktører givet næring til overdreven 
spekulation med forskellige typer 
finansielle produkter, som ofte ikke havde 
nogen merværdi fra et makroøkonomisk 
synspunkt. Denne adfærd kan ses som en 
af de vigtigste årsager til den aktuelle 
finansielle krise og statsgældskrise. I en 
række af EU's medlemsstater har 
tilsynsmyndighederne enten ikke opdaget
disse problemer, eller de har ikke reageret 
hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 45
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er afgørende at bevare og uddybe 
det indre marked for banktjenesteydelser
med henblik på at fremme økonomisk 
genopretning i Unionen. Dette viser sig 
dog i stigende grad at udgøre en 
udfordring. Det kan konstateres, at 
integrationen af bankmarkederne i EU er 
ved at gå i stå.

(2) Forsvarlige finansielle systemer, der 
tjener den offentlige velfærds og 
realøkonomiens behov er afgørende med 
henblik på at fremme økonomisk 
genopretning i Unionen. Dette viser sig 
dog i stigende grad at udgøre en 
udfordring.

Or. en

Ændringsforslag 46
Marietta Giannakou

Forslag til forordning
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Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er afgørende at bevare og uddybe 
det indre marked for banktjenesteydelser 
med henblik på at fremme økonomisk 
genopretning i Unionen. Dette viser sig 
dog i stigende grad at udgøre en 
udfordring. Det kan konstateres, at 
integrationen af bankmarkederne i EU er 
ved at gå i stå.

(2) Det er afgørende at bevare og uddybe 
det indre marked for banktjenesteydelser 
med henblik på at fremme økonomisk 
genopretning i Unionen. Dette viser sig 
dog i stigende grad at udgøre en 
udfordring. Det kan konstateres, at 
integrationen af bankmarkederne i EU er 
ved at gå i stå. Et mere koncentreret 
banksystem kan forventes i EU, hvilket vil 
betyde en betydelig reduktion af antallet 
af kreditinstitutter, der opererer i alle 
euroområdets medlemsstater.

Or. el

Ændringsforslag 47
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Samtidig må tilsynsmyndighederne 
optrappe deres tilsynsmæssige kontrol for 
at tage højde for erfaringerne fra de 
finansielle kriser i de seneste år og være i 
stand til at føre tilsyn med yderst 
komplekse og indbyrdes forbundne 
markeder og institutioner.

(3) Samtidig må tilsynsmyndighederne 
optrappe deres tilsynsmæssige kontrol for 
at tage højde for erfaringerne fra de 
finansielle kriser i de seneste år og være i 
stand til at føre tilsyn med yderst 
komplekse og potentielt farlige og
indbyrdes forbundne markeder og 
institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 48
Helmut Scholz

Forslag til forordning
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Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kompetencen til at føre tilsyn med 
individuelle banker i Unionen ligger fortsat 
først og fremmest på nationalt plan. Dette 
begrænser tilsynets effektivitet og 
tilsynsmyndighedernes mulighed for at nå 
til en fælles forståelse af banksektorens 
sundhedstilstand i Unionen. For at bevare 
og øge de positive virkninger af 
markedsintegrationen på væksten og 
velfærden bør der derfor ske en yderligere 
integration af tilsynsopgaverne.

(4) Kompetencen til at føre tilsyn med 
individuelle banker i Unionen ligger fortsat 
først og fremmest på nationalt plan. Dette 
begrænser tilsynets effektivitet og 
tilsynsmyndighedernes mulighed for at nå 
til en fælles forståelse af banksektorens 
sundhedstilstand i Unionen. For at nå 
målene om bæredygtig økonomisk vækst, 
øget velfærd og integration af social 
retfærdighed for væksten og velfærden bør 
der derfor ske en yderligere integration af 
tilsynsopgaverne. Det overordnede mål 
med denne lovgivning er at forbedre 
tilsynet med de europæiske finansielle 
markeder med det formål at beskytte 
statsbudgetterne og skatteyderne mod 
risikoen for spekulation og 
markedsmisbrug fra de finansielle 
markeders aktører.

Or. en

Ændringsforslag 49
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kreditinstitutters soliditet er i mange 
tilfælde stadig nøje knyttet til den 
medlemsstat, hvor de er etableret. Tvivl om 
holdbarheden af offentlig gæld, 
økonomiske vækstperspektiver og 
kreditinstitutters bæredygtighed har skabt 
negative markedstendenser, der gensidigt 
styrker hinanden. Dette kan føre til risici 
for visse kreditinstitutters bæredygtighed 
og for det finansielle systems stabilitet og
kan lægge en tung byrde på allerede 
belastede offentlige finanser i de berørte 

(5) Kreditinstitutters soliditet er i mange 
tilfælde stadig nøje knyttet til den 
medlemsstat, hvor de er etableret. Tvivl om 
holdbarheden af offentlig gæld, 
økonomiske vækstperspektiver og 
kreditinstitutters bæredygtighed har skabt 
negative markedstendenser, der gensidigt 
styrker hinanden. Dette kan føre til risici 
for visse kreditinstitutters bæredygtighed 
og for det finansielle systems stabilitet og
lægger en tung byrde på allerede belastede 
offentlige finanser i de berørte 
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medlemsstater. Dette problem indebærer 
specifikke risici inden for euroområdet, 
hvor den fælles valuta øger 
sandsynligheden for, at negative 
udviklingstendenser i en medlemsstat kan 
skabe risici for den økonomiske udvikling 
og stabiliteten i euroområdet som helhed.

medlemsstater. Dette problem indebærer 
specifikke risici inden for euroområdet, 
hvor den fælles valuta øger 
sandsynligheden for, at negative 
udviklingstendenser i en medlemsstat kan 
skabe risici for den økonomiske udvikling 
og stabiliteten i euroområdet som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 50
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA), oprettet i 
2011 ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. 
november 2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed), og 
Det Europæiske Finanstilsynssystem, der 
er oprettet ved artikel 2 i nævnte 
forordning og i forordning (EU) nr. 
1094/2010 af 24. november 2010 om 
oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger) og 
forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. 
november 2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed), har forbedret 
samarbejdet mellem 
banktilsynsmyndighederne i EU betydeligt. 
EBA yder vigtige bidrag til udarbejdelsen 
af et fælles regelsæt for finansielle 
tjenesteydelser i Unionen og har spillet en 
afgørende rolle i den konsekvente 
gennemførelse af rekapitaliseringen af 
større kreditinstitutter i Unionen, som Det 

(6) Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA), oprettet i 
2011 ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. 
november 2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed), og 
Det Europæiske Finanstilsynssystem, der 
er oprettet ved artikel 2 i nævnte 
forordning og i forordning (EU) nr. 
1094/2010 af 24. november 2010 om 
oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger) og 
forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. 
november 2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed), har forbedret 
samarbejdet mellem 
banktilsynsmyndighederne i EU betydeligt. 
EBA yder vigtige bidrag til udarbejdelsen 
af et fælles regelsæt for finansielle 
tjenesteydelser i Unionen og skal blive den 
ultimative garant for harmoniseret 
gennemførelse af tilsynsregler for banker
i Unionen gennem oprettelse af fælles 
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Europæiske Råd enedes om i oktober 
2011.

standarder og praksis for regulering og 
tilsyn af høj kvalitet, herunder dermed 
forbundne metoder og målesystemer, 
overvågning, vurdering og håndhævelse 
af den konsekvente anvendelse af 
Unionens juridisk bindende retsakter og 
mægling og bilæggelse af tvister mellem 
kompetente myndigheder, som er 
involveret i den fælles tilsynsmekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 51
Vital Moreira

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Traktaterne, og mere konkret 
artikel 13, stk. 2, i TEU, anerkender 
princippet om loyalt samarbejde mellem 
EU's institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 52
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør derfor oprettes en europæisk 
bankunion, som bygger på et egentligt
fælles regelsæt for finansielle 
tjenesteydelser for det indre marked som 
helhed, og som omfatter en fælles
tilsynsmekanisme og fælles rammer for 
indskudsgaranti og afvikling. I betragtning 
af de nære forbindelser og det nære samspil 
medlemsstater imellem, der er omfattet af 

(9) Der bør derfor oprettes et fælles 
regelsæt for finansielle tjenesteydelser for 
det indre marked som helhed, en 
europæisk tilsynshåndbog udarbejdet af 
EBA og fælles rammer for indskudsgaranti 
og afvikling. I betragtning af de nære 
forbindelser og det nære samspil 
medlemsstater imellem, der er omfattet af 
den fælles valuta, bør den fælles 
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den fælles valuta, bør bankunionen i det 
mindste finde anvendelse på alle 
medlemsstater i euroområdet. Med henblik 
på at bevare og uddybe det indre marked 
og i det omfang, dette er institutionelt 
muligt, bør bankunionen også være åben 
for deltagelse af andre medlemsstater.

tilsynsmekanisme i det mindste finde 
anvendelse på alle medlemsstater i 
euroområdet. Med henblik på at reducere 
eventuelle trusler fra de finansielle 
markeder mod den europæiske 
integrationsproces og i det omfang, dette 
er institutionelt muligt, skal der inden for 
den nærmeste fremtid oprettes en fælles 
tilsynsmekanisme for hele Den 
Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 53
György Schöpflin

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der bør derfor oprettes en europæisk 
bankunion, som bygger på et egentligt 
fælles regelsæt for finansielle 
tjenesteydelser for det indre marked som 
helhed, og som omfatter en fælles 
tilsynsmekanisme og fælles rammer for 
indskudsgaranti og afvikling. I betragtning 
af de nære forbindelser og det nære samspil 
medlemsstater imellem, der er omfattet af 
den fælles valuta, bør bankunionen i det 
mindste finde anvendelse på alle 
medlemsstater i euroområdet. Med henblik 
på at bevare og uddybe det indre marked 
og i det omfang, dette er institutionelt 
muligt, bør bankunionen også være åben 
for deltagelse af andre medlemsstater.

(9) Der bør derfor oprettes en europæisk 
bankunion, som bygger på et egentligt 
fælles regelsæt for finansielle 
tjenesteydelser for det indre marked som 
helhed, og som omfatter en fælles 
tilsynsmekanisme og fælles rammer for 
indskudsgaranti og afvikling. I betragtning 
af de nære forbindelser og det nære samspil 
medlemsstater imellem, der er omfattet af 
den fælles valuta, bør bankunionen i det 
mindste finde anvendelse på alle 
medlemsstater i euroområdet. Med henblik 
på at bevare og uddybe det indre marked 
og i det omfang, dette er institutionelt 
muligt, bør bankunionen også være åben 
for deltagelse af andre medlemsstater, som 
ikke har euroen som valuta, men som har 
indgået et tæt samarbejde med ECB i 
overensstemmelse med artikel 6.

Or. en
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Ændringsforslag 54
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Som et første skridt i retning af 
bankunionen bør en fælles 
tilsynsmekanisme sikre, at Unionens 
politik vedrørende tilsyn med 
kreditinstitutter gennemføres på en 
konsekvent og effektiv måde, at det fælles 
regelsæt for finansielle tjenesteydelser 
anvendes ensartet på kreditinstitutter i alle 
berørte medlemsstater, og at de 
pågældende kreditinstitutter underkastes 
tilsyn af højeste kvalitet, uafhængigt af 
andre ikke tilsynsmæssige betragtninger. 
En fælles tilsynsmekanisme er grundlaget 
for de næste skridt i retning af 
bankunionen. Dette afspejler det princip, at 
enhver indførelse af fælles 
interventionsmekanismer i tilfælde af 
kriser bør bygge på fælles kontrol for at
nedbringe sandsynligheden for, at der 
bliver behov for at anvende 
interventionsmekanismer.

(10) En fælles tilsynsmekanisme bør sikre, 
at Unionens politik vedrørende tilsyn med 
kreditinstitutter gennemføres på en 
konsekvent og effektiv måde, at det fælles 
regelsæt for finansielle tjenesteydelser 
anvendes ensartet på kreditinstitutter i alle 
berørte medlemsstater, og at de 
pågældende kreditinstitutter underkastes 
tilsyn af højeste kvalitet, uafhængigt af 
andre ikke tilsynsmæssige betragtninger.
Ved at inddrage eksisterende nationale 
tilsynsmyndigheder sikres det, at der i 
medlemsstaterne er tilgængelige 
ressourcer og viden om nationale rets- og 
skattesystemer og specifikke 
markedsforhold og -strukturer. En fælles 
tilsynsmekanisme kan være grundlaget for 
de næste skridt i retning af bankunionen. 
Dette afspejler det princip, at enhver 
indførelse af fælles 
interventionsmekanismer i tilfælde af 
kriser bør bygge på fælles kontrol for at 
nedbringe sandsynligheden for, at der 
bliver behov for at anvende 
interventionsmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 55
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Som euroområdets centralbank med 
omfattende ekspertise inden for 

(11) Som euroområdets centralbank med 
omfattende ekspertise inden for 
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makroøkonomiske spørgsmål og spørgsmål 
om finansiel stabilitet er ECB godt placeret 
til at udføre tilsynsopgaver med fokus på at 
beskytte Europas finansielle systems 
stabilitet. I mange medlemsstater er 
centralbanker faktisk allerede ansvarlige 
for banktilsyn. ECB bør derfor overdrages 
specifikke opgaver i forbindelse med 
politikker vedrørende tilsyn med 
kreditinstitutter i euroområdet.

makroøkonomiske spørgsmål og spørgsmål 
om finansiel stabilitet er ECB godt placeret 
til at udføre specifikke tilsynsopgaver med 
fokus på at beskytte Europas finansielle 
systems stabilitet med en fornuftig 
fordeling af opgaver med de eksisterende 
nationale tilsynsmyndigheder. I en 
overgangsperiode og indtil alle juridiske 
forhold er blevet undersøgt grundigt, bør 
ECB i overensstemmelse med denne 
forordning overdrages specifikke opgaver 
i forbindelse med politikker vedrørende 
tilsyn med visse kreditinstitutter i 
euroområdet. Inden for rammerne af den 
fælles tilsynsmekanisme skal de nationale 
kompetente myndigheder udøve alle de 
funktioner, som ikke er omfattet af ECB's 
direkte tilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 56
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Som euroområdets centralbank med 
omfattende ekspertise inden for 
makroøkonomiske spørgsmål og spørgsmål 
om finansiel stabilitet er ECB godt placeret 
til at udføre tilsynsopgaver med fokus på at 
beskytte Europas finansielle systems 
stabilitet. I mange medlemsstater er 
centralbanker faktisk allerede ansvarlige 
for banktilsyn. ECB bør derfor overdrages 
specifikke opgaver i forbindelse med 
politikker vedrørende tilsyn med 
kreditinstitutter i euroområdet.

(11) Som euroområdets centralbank med 
omfattende ekspertise inden for 
makroøkonomiske spørgsmål og spørgsmål 
om finansiel stabilitet er ECB godt placeret 
til at udføre tilsynsopgaver med fokus på at 
beskytte Europas finansielle systems 
stabilitet. Dens inddragelse vil faktisk 
bidrage til at forbedre den integrerede 
tilsynsmekanismes troværdighed og 
effektivitet. På den anden side er 
centralbanker i størstedelen af 
medlemsstaterne allerede ansvarlige for 
banktilsyn, og derfor er det som led i en 
langsigtet vision om en stærkere 
økonomisk og monetær union også vigtigt 
at gribe denne mulighed for at styrke 
ECB's rolle som reel centralbank.
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Sammenlignet med forslagene om den 
fremtidige oprettelse af en ny europæisk 
myndighed med ansvar for banktilsyn har 
denne løsning endvidere den fordel, at 
den ikke øger kompleksiteten af EU's 
institutionelle arkitektur. ECB bør derfor 
overdrages specifikke opgaver i 
forbindelse med politikker vedrørende 
tilsyn med kreditinstitutter i euroområdet.

Or. en

Ændringsforslag 57
György Schöpflin

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Som euroområdets centralbank med
omfattende ekspertise inden for 
makroøkonomiske spørgsmål og 
spørgsmål om finansiel stabilitet er ECB 
godt placeret til at udføre tilsynsopgaver 
med fokus på at beskytte Europas 
finansielle systems stabilitet. I mange 
medlemsstater er centralbanker faktisk 
allerede ansvarlige for banktilsyn. ECB bør 
derfor overdrages specifikke opgaver i 
forbindelse med politikker vedrørende 
tilsyn med kreditinstitutter i euroområdet.

(11) Som euroområdets centralbank med
adgang til mange informationskilder, med 
bredt anerkendt ekspertise og med en
troværdighed, som har været intakt 
gennem hele krisen, er ECB godt placeret 
til at udføre tilsynsopgaver med fokus på at 
beskytte Europas finansielle systems 
stabilitet. I mange medlemsstater er 
centralbanker faktisk allerede ansvarlige 
for banktilsyn. Specifikke opgaver bør 
derfor overdrages til ECB i forbindelse 
med politikker vedrørende tilsyn med 
kreditinstitutter i euroområdet.

Or. en

Ændringsforslag 58
Helmut Scholz

Forslag til forordning
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Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) ECB bør overdrages disse specifikke 
tilsynsopgaver, som er afgørende for at 
sikre en konsekvent og effektiv 
gennemførelse af Unionens politik 
vedrørende tilsyn med kreditinstitutter, 
mens andre opgaver bør forblive hos de 
nationale myndigheder. ECB's opgaver bør 
indbefatte foranstaltninger, der træffes af 
hensyn til den makroprudentielle stabilitet.

(12) ECB bør overdrages disse specifikke 
tilsynsopgaver, som er afgørende for at 
sikre en konsekvent og effektiv 
gennemførelse af Unionens politik 
vedrørende tilsyn med kreditinstitutter, 
mens andre opgaver bør forblive hos de 
nationale myndigheder. I denne henseende 
skal medlemsstaterne med hensyn til 
opgaver og kreditinstitutter, der falder 
uden for ECB's direkte tilsyn, sikre et 
effektivt og sammenhængende tilsyn fra 
de nationale kompetente myndigheders 
side inden for rammerne af den fælles 
tilsynsmekanisme. ECB's opgaver bør 
indbefatte foranstaltninger, der træffes af 
hensyn til den makroprudentielle stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 59
Marietta Giannakou

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) ECB bør overdrages disse specifikke 
tilsynsopgaver, som er afgørende for at 
sikre en konsekvent og effektiv 
gennemførelse af Unionens politik 
vedrørende tilsyn med kreditinstitutter, 
mens andre opgaver bør forblive hos de 
nationale myndigheder. ECB's opgaver bør 
indbefatte foranstaltninger, der træffes af 
hensyn til den makroprudentielle stabilitet.

(12) ECB bør overdrages disse specifikke 
tilsynsopgaver, som er afgørende for at 
sikre en konsekvent og effektiv 
gennemførelse af Unionens politik 
vedrørende tilsyn med kreditinstitutter, 
mens andre opgaver bør forblive hos de 
nationale myndigheder. ECB's opgaver bør 
indbefatte foranstaltninger, der træffes af
hensyn til den makroprudentielle stabilitet.
Derfor bør overdragelsen af 
tilsynsopgaver til en monetær myndighed 
ikke resultere i, at denne bevæger sig væk 
fra sit primære mål om at sikre et stabilt 
prisniveau.
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Or. el

Ændringsforslag 60
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Store bankers sikkerhed og soliditet 
er væsentlig for at sikre det finansielle 
systems stabilitet. Nylige erfaringer viser 
imidlertid, at mindre banker også kan 
udgøre en trussel mod den finansielle 
stabilitet. Derfor bør ECB være i stand til 
at udføre tilsynsopgaver i forbindelse med 
alle banker i de deltagende medlemsstater.

(13) Systemisk vigtige 
finansieringsinstitutter (SIFI'er) udgør en 
særlig trussel mod Europas økonomier.
ECB sikrer, at disse institutter anvender 
forretningsmodeller, som tjener 
befolkningen og realøkonomien og ikke 
deres aktionærer. Derfor bør ECB
overvåge disse institutter i tæt samarbejde 
med de nationale tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 61
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Forudgående tilladelse til at udøve 
virksomhed som kreditinstitut er en vigtig 
tilsynsteknik for at sikre, at det kun er 
aktører med et forsvarligt økonomisk 
grundlag, en organisation, som er i stand til 
at håndtere de særlige risici ved indlån og 
kreditgivning, og egnede direktører, der 
udøver disse aktiviteter. ECB bør have til 
opgave at give tilladelse til kreditinstitutter 
og bør være ansvarlig for tilbagetrækning 
af tilladelser.

(14) Forudgående tilladelse til at udøve 
virksomhed som kreditinstitut er en vigtig 
tilsynsteknik for at sikre, at det kun er 
aktører med et forsvarligt økonomisk 
grundlag, en organisation, som er i stand til 
at håndtere de særlige risici ved indlån og 
kreditgivning, og egnede direktører, der 
udøver disse aktiviteter. Inden for 
anvendelsesområdet for artikel 4 i denne 
forordning bør ECB have til opgave at 
give tilladelse til kreditinstitutter og bør 
være ansvarlig for tilbagetrækning af 
tilladelser.
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Or. en

Ændringsforslag 62
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) En vurdering af en ny ejers egnethed 
forud for køb af en betydelig kapitalandel i 
et kreditinstitut er et afgørende værktøj til 
at sikre, at ejere af kreditinstitutter fortsat 
er egnede og finansielt solide. ECB er som 
en EU-institution godt placeret til at 
foretage sådan en vurdering, uden at dette 
medfører unødige restriktioner for det indre 
marked. ECB bør have til opgave at 
vurdere erhvervelser og afhændelser af 
betydelige kapitalandele i kreditinstitutter.

(16) En vurdering af en ny ejers egnethed 
forud for køb af en betydelig kapitalandel i 
et kreditinstitut er et afgørende værktøj til 
at sikre, at ejere af kreditinstitutter fortsat 
er egnede og finansielt solide. ECB er som 
en EU-institution godt placeret til at 
foretage sådan en vurdering, uden at dette 
medfører unødige restriktioner for det indre 
marked. Inden for anvendelsesområdet for 
artikel 4 i denne forordning bør ECB
derfor have til opgave at vurdere 
erhvervelser og afhændelser af betydelige 
kapitalandele i kreditinstitutter med 
undtagelse af dem, der gennemføres af 
medlemsstaternes offentlige myndigheder 
eller deres regionale filialer.

Or. en

Ændringsforslag 63
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Overholdelse af Unionens regler om 
kapitalkrav til kreditinstitutter i forbindelse 
med de risici, der er forbundet med 
kreditinstitutters virksomhed, om krav til 
kreditinstitutter om at begrænse størrelsen 
af eksponeringer over for de enkelte 
modparter, om at offentliggøre oplysninger 

(17) Overholdelse af Unionens regler om 
kapitalkrav til kreditinstitutter i forbindelse 
med de risici, der er forbundet med 
kreditinstitutters virksomhed, om krav til 
kreditinstitutter om at begrænse størrelsen 
af eksponeringer over for de enkelte 
modparter, om at offentliggøre oplysninger 
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om kreditinstitutters finansielle situation, 
om at råde over tilstrækkelige likvide 
midler til at modstå situationer med 
markedsstress og om at begrænse gearing 
er en forudsætning for kreditinstitutters 
tilsynsmæssige soliditet. ECB bør have til 
opgave at sikre overholdelsen af disse 
regler og at fastsætte højere 
forsigtighedskrav og anvende yderligere 
foranstaltninger over for kreditinstitutter i 
de tilfælde, der er udtrykkeligt nævnt i 
Unionens retsakter.

om kreditinstitutters finansielle situation, 
om at råde over tilstrækkelige likvide 
midler til at modstå situationer med 
markedsstress og om at begrænse gearing 
er en forudsætning for kreditinstitutters 
tilsynsmæssige soliditet. Inden for 
anvendelsesområdet for artikel 4 i denne 
forordning bør ECB derfor have til 
opgave at sikre overholdelsen af disse 
regler og at fastsætte højere 
forsigtighedskrav og anvende yderligere 
foranstaltninger over for kreditinstitutter i 
de tilfælde, der er udtrykkeligt nævnt i 
Unionens retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 64
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Supplerende kapitalbuffere, herunder 
en kapitalbevaringsbuffer og en 
kontracyklisk kapitalbuffer, til at sikre, at 
kreditinstitutter i perioder med økonomisk 
vækst opbygger et tilstrækkeligt 
kapitalgrundlag til at dække tab i 
kriseperioder, er vigtige tilsynsværktøjer 
for at sikre evnen til opsugning af tab. ECB
bør have til opgave at pålægge krav om 
sådanne buffere og sikre, at kreditinstitutter 
overholder dem.

(18) Supplerende kapitalbuffere, herunder 
en kapitalbevaringsbuffer, en kontracyklisk 
kapitalbuffer og en SIFI-buffer som aftalt 
i CRD IV, til at sikre, at kreditinstitutter i 
perioder med økonomisk vækst opbygger 
et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at 
dække tab i kriseperioder, er vigtige 
tilsynsværktøjer for at sikre evnen til 
opsugning af tab. Inden for 
anvendelsesområdet for artikel 4 i denne 
forordning bør ECB derfor have til 
opgave at pålægge krav om sådanne 
buffere og sikre, at kreditinstitutter 
overholder dem.

Or. en

Ændringsforslag 65
Helmut Scholz
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Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Et kreditinstituts sikkerhed og soliditet 
afhænger også af tildeling af tilstrækkelig 
intern kapital under hensyntagen til de 
risici, som det kan blive eksponeret for, og 
af, om det har egnede former for interne 
organisationsstrukturer og 
virksomhedsstyring. ECB bør derfor have 
til opgave at stille krav til kreditinstitutter 
om at have solide former for 
virksomhedsstyring, -processer og –
mekanismer, herunder strategier og 
processer til at vurdere og opretholde 
tilstrækkelig intern kapital. Hvis der 
konstateres mangler, bør den også have til 
opgave at indføre egnede foranstaltninger, 
herunder specifikke yderligere 
egenkapitalkrav, specifikke krav om 
offentliggørelse og specifikke 
likviditetskrav.

(19) Et kreditinstituts sikkerhed og soliditet 
afhænger også af tildeling af tilstrækkelig 
intern kapital under hensyntagen til de 
risici, som det kan blive eksponeret for, og 
af, om det har egnede former for interne 
organisationsstrukturer og 
virksomhedsstyring. Inden for 
anvendelsesområdet for artikel 4 i denne 
forordning bør ECB derfor have til opgave 
at stille krav til kreditinstitutter om at have 
solide former for virksomhedsstyring,
-processer og –mekanismer, herunder 
strategier og processer til at vurdere og 
opretholde tilstrækkelig intern kapital. Hvis 
der konstateres mangler, bør den også have 
til opgave at indføre egnede 
foranstaltninger, herunder specifikke 
yderligere egenkapitalkrav, specifikke krav 
om offentliggørelse og specifikke 
likviditetskrav.

Or. en

Ændringsforslag 66
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at opretholde finansiel stabilitet 
skal forværringen af et instituts finansielle 
og økonomiske situation afbødes, før 
instituttet når et punkt, hvor 
myndighederne ikke har noget andet 
alternativ end at afvikle det. ECB bør have 
til opgave at foretage tidlig indgriben som 
fastsat i den relevante unionslovgivning. 
Den bør dog samordne sin tidlige indgriben 

(21) For at opretholde finansiel stabilitet 
skal forværringen af et instituts finansielle 
og økonomiske situation afbødes, før 
instituttet når et punkt, hvor 
myndighederne ikke har noget andet 
alternativ end at afvikle det. Inden for 
anvendelsesområdet for artikel 4 i denne 
forordning bør ECB derfor have til 
opgave at foretage tidlig indgriben som 
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med den relevante afviklingsmyndighed. 
Indtil et europæisk organ får overdraget 
afviklingsbeføjelser, bør ECB endvidere 
samordne sin indsats nøje med de berørte 
nationale myndigheder for at sikre en 
fælles forståelse, for så vidt angår deres 
respektive ansvarsområder i tilfælde af 
kriser, især i forbindelse med 
grænseoverskridende krisestyringsgrupper 
og de kommende afviklingskollegier, der 
etableres til disse formål.

fastsat i den relevante unionslovgivning. 
Den bør dog samordne sin tidlige indgriben 
med den relevante afviklingsmyndighed. 
Indtil et europæisk organ får overdraget 
afviklingsbeføjelser, bør ECB endvidere 
samordne sin indsats nøje med de berørte 
nationale myndigheder for at sikre en 
fælles forståelse, for så vidt angår deres 
respektive ansvarsområder i tilfælde af 
kriser, især i forbindelse med 
grænseoverskridende krisestyringsgrupper 
og de kommende afviklingskollegier, der 
etableres til disse formål.

Or. en

Ændringsforslag 67
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Overdragelsen af tilsynsopgaver til 
ECB for nogle af medlemsstaterne bør 
være i overensstemmelse med rammerne 
for Det Europæiske Finanstilsynssystem
(ESFS), der blev oprettet i 2010, og dets 
underliggende mål om at udvikle det fælles 
regelsæt og øge konvergensen mellem 
tilsynspraksisser i hele Unionen. 
Samarbejde mellem 
banktilsynsmyndighederne og 
tilsynsmyndighederne for 
forsikringsselskaber og 
værdipapirmarkeder er vigtigt med henblik 
på spørgsmål af fælles interesse og for at 
sikre korrekt tilsyn med kreditinstitutter, 
der også opererer i forsikringssektoren og 
værdipapirsektoren. Det bør derfor kræves, 
at ECB samarbejder nært med EBA, Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed og Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 

(24) Overdragelsen af tilsynsopgaver til 
ECB for nogle af medlemsstaterne bør 
være i overensstemmelse med rammerne 
for Det Europæiske Finanstilsynssystem
(ESFS), der blev oprettet i 2010, og dets 
underliggende mål om at udvikle det fælles 
regelsæt og øge konvergensen mellem 
tilsynspraksisser i hele Unionen. 
Samarbejde mellem 
banktilsynsmyndighederne og 
tilsynsmyndighederne for 
forsikringsselskaber og 
værdipapirmarkeder er vigtigt med henblik 
på spørgsmål af fælles interesse og for at 
sikre korrekt tilsyn med kreditinstitutter, 
der også opererer i forsikringssektoren og 
værdipapirsektoren. Det bør derfor kræves, 
at ECB samarbejder nært med EBA, Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed og Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
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Arbejdsmarkedspensionsordninger inden 
for rammerne af EFSF.

Arbejdsmarkedspensionsordninger inden 
for rammerne af EFSF. ECB bør udføre 
sine tilsynsopgaver, uden at dette berører 
de andre deltagere i ESFS's kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 68
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) For at bevare det fælles finansielle 
markeds integritet bør EBA fastholde sin 
rolle og bevare alle sine eksisterende 
beføjelser og opgaver. Den bør fortsat 
udvikle og sikre gennemførelsen af det 
fælles regelsæt for alle medlemsstaterne 
og øge konvergensen med hensyn til 
tilsynspraksis i hele Unionen. Derudover 
bør EBA nu få til opgave at udarbejde en 
fælles tilsynshåndbog som supplement til 
EU's fælles regelsæt og sikre konsekvens 
inden for banktilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 69
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) For at sikre sammenhæng mellem de 
tilsynsopgaver, der overdrages ECB, og 
beslutningstagningen inden for EBA, bør 
ECB koordinere en fælles holdning blandt 
repræsentanter for de nationale 
myndigheder i de deltagende 

(25) For at sikre sammenhæng mellem de 
tilsynsopgaver, der overdrages ECB, og 
beslutningstagningen inden for EBA, bør 
ECB koordinere en fælles holdning blandt 
repræsentanter for de nationale 
myndigheder i de deltagende 
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medlemsstater i forbindelse med 
spørgsmål, der falder ind under dens 
kompetenceområde.

medlemsstater i forbindelse med 
spørgsmål, der falder ind under dens 
kompetenceområde. ECB skal fuldt ud 
respektere EBA's rolle.

Or. en

Ændringsforslag 70
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) ECB bør udføre sine opgaver i 
overensstemmelse med og under 
overholdelse af alle unionsbestemmelser, 
herunder Unionens primære og afledte ret, 
kommissionsafgørelser inden for 
statsstøtte, konkurrencereglerne og 
reglerne om fusionskontrol og det fælles 
regelsæt, der gælder for alle medlemsstater. 
EBA overdrages den opgave at udarbejde 
udkast til tekniske standarder og 
retningslinjer og henstillinger, der sikrer
tilsynskonvergens og konsekvens i 
tilsynsresultaterne i Unionen. ECB bør 
ikke erstatte EBA i udførelsen af disse 
opgaver og bør derfor kun udøve beføjelser 
til at vedtage forordninger i henhold til 
artikel 132 i TEUF, hvis unionsretsakter 
vedtaget af Europa-Kommissionen på 
grundlag af udkast udarbejdet af EBA eller 
retningslinjer og henstillinger, som EBA 
har udstedt, ikke omhandler visse aspekter, 
der er nødvendige, for at ECB kan udføre 
sine opgaver behørigt, eller ikke er 
tilstrækkeligt detaljerede.

(26) ECB bør udføre sine opgaver i 
overensstemmelse med og under 
overholdelse af alle unionsbestemmelser, 
herunder Unionens primære og afledte ret, 
kommissionsafgørelser inden for 
statsstøtte, konkurrencereglerne og 
reglerne om fusionskontrol, det fælles 
regelsæt, der gælder for alle medlemsstater, 
og den fælles tilsynshåndbog, der skal 
udarbejdes af EBA. EBA overdrages den 
opgave at udarbejde udkast til tekniske 
standarder og retningslinjer og 
henstillinger, der sikrer tilsynskonvergens 
og konsekvens i tilsynsresultaterne i 
Unionen. ECB bør ikke erstatte EBA i 
udførelsen af disse opgaver og bør derfor 
kun udøve beføjelser til at vedtage 
forordninger i henhold til artikel 132 i 
TEUF, hvis unionsretsakter vedtaget af 
Europa-Kommissionen på grundlag af 
udkast udarbejdet af EBA eller 
retningslinjer og henstillinger, som EBA 
har udstedt, ikke omhandler visse aspekter, 
der er nødvendige, for at ECB kan udføre 
sine opgaver behørigt, eller ikke er 
tilstrækkeligt detaljerede.

Or. en
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Ændringsforslag 71
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Nationale tilsynsmyndigheder har en 
betydelig og mangeårig ekspertise i tilsyn 
med kreditinstitutter inden for deres 
område og deres økonomiske, 
organisatoriske og kulturelle særpræg. De 
har opbygget en stor stab af dedikeret og 
højt kvalificeret personale til disse 
opgaver. For at sikre europæisk tilsyn af 
høj kvalitet bør de nationale 
tilsynsmyndigheder derfor bistå ECB i 
forberedelsen og gennemførelsen af 
retsakter vedrørende udførelsen af ECB's 
tilsynsopgaver. Dette bør navnlig 
indbefatte den løbende daglige vurdering 
af bankers situation og dertil knyttede 
kontroller på stedet.

(28) Nationale tilsynsmyndigheder har en 
betydelig og mangeårig ekspertise i tilsyn 
med kreditinstitutter inden for deres 
område og deres økonomiske, 
organisatoriske og kulturelle særpræg. De 
har opbygget en stor stab af dedikeret og 
højt kvalificeret personale til disse 
opgaver. Visse nationale 
tilsynsmyndigheder har imidlertid 
tidligere ikke kunnet spore risici i deres 
finansielle systemer. For at sikre 
europæisk tilsyn af høj kvalitet bør de 
nationale tilsynsmyndigheder derfor
arbejde tæt sammen med ECB i 
forberedelsen og gennemførelsen af 
retsakter, og indtil der er foretaget en 
grundig juridisk analyse, overføres disse 
opgaver til et uafhængigt europæisk 
organ, som er ansvarligt for at føre tilsyn 
med alle institutioner i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 72
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Hvad angår tilsynet med 
grænseoverskridende banker, der er aktive 
både inden for og uden for euroområdet, 
bør ECB samarbejde nært med de 
kompetente myndigheder i ikke deltagende 
medlemsstater. Som en kompetent 
myndighed bør ECB være omfattet af de 

(29) Hvad angår tilsynet med 
grænseoverskridende banker, der er aktive 
både inden for og uden for euroområdet, 
bør ECB samarbejde nært med de 
kompetente myndigheder i ikke deltagende 
medlemsstater. Som en kompetent 
myndighed bør ECB være omfattet af de 
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dertil knyttede forpligtelser til at 
samarbejde og udveksle oplysninger i 
henhold til unionslovgivningen og bør 
deltage fuldt ud i tilsynskollegierne. Da et 
europæisk organs udførelse af 
tilsynsopgaver desuden medfører klare 
fordele i retning af finansiel stabilitet og 
bæredygtig markedsintegration, bør 
medlemsstater, der ikke deltager i den 
fælles valuta, derfor også have mulighed 
for at deltage i den nye mekanisme. Det er 
imidlertid en nødvendig forudsætning for 
en effektiv udførelse af tilsynsopgaver, at 
tilsynsafgørelser gennemføres fuldt ud og 
hurtigst muligt. Medlemsstater, der ønsker 
at deltage i den nye mekanisme, bør derfor 
forpligte sig til at sikre, at deres 
kompetente nationale myndigheder 
overholder og anvender enhver 
foranstaltning i relation til kreditinstitutter, 
som ECB kræver. ECB bør kunne etablere 
et nært samarbejde med de kompetente 
myndigheder i en medlemsstat, der ikke 
deltager i den fælles valuta. Den bør være 
forpligtet til at etablere samarbejdet, når 
betingelserne i denne forordning er opfyldt.
Betingelserne for deltagelse i tilsynsrådets 
aktiviteter af repræsentanter for de
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, der har etableret et nært 
samarbejde, bør give disse repræsentanter 
mulighed for at blive inddraget i videst 
muligt omfang under hensyn til de 
begrænsninger, der følger af statutten for 
ESCB og ECB, navnlig hvad angår 
integriteten af beslutningsprocessen.

dertil knyttede forpligtelser til at 
samarbejde og udveksle oplysninger i 
henhold til unionslovgivningen og bør 
deltage fuldt ud i tilsynskollegierne. Da et 
europæisk organs udførelse af 
tilsynsopgaver desuden medfører klare 
fordele i retning af finansiel stabilitet og 
bæredygtig markedsintegration, bør 
medlemsstater, der ikke deltager i den 
fælles valuta, derfor også have mulighed 
for at deltage i den nye mekanisme. Det er 
imidlertid en nødvendig forudsætning for 
en effektiv udførelse af tilsynsopgaver, at 
tilsynsafgørelser gennemføres fuldt ud og 
hurtigst muligt. Medlemsstater, der ønsker 
at deltage i den nye mekanisme, bør derfor 
forpligte sig til at sikre, at deres 
kompetente nationale myndigheder 
overholder og anvender enhver 
foranstaltning i relation til kreditinstitutter, 
som ECB kræver. ECB bør kunne etablere 
et nært samarbejde med de kompetente 
myndigheder i en medlemsstat, der ikke 
deltager i den fælles valuta. Den bør være 
forpligtet til at etablere samarbejdet, når 
betingelserne i denne forordning er opfyldt.
Disse omfatter, at de pågældende 
medlemsstater sikrer, at deres nationale
kompetente myndigheder overholder og 
vedtager foranstaltninger i forbindelse 
med kreditinstitutter, som ECB har 
anmodet om, samt forpligter sig til at 
vedtage nationale retsakter for at sikre, at 
deres nationale kompetente myndigheder 
er forpligtede til at vedtage 
foranstaltninger i forbindelse med 
kreditinstitutter, som ECB har anmodet 
om.

Or. en

Ændringsforslag 73
Paulo Rangel

Forslag til forordning
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Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Betingelserne for deltagelse i 
tilsynsrådets aktiviteter af repræsentanter 
for de kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, der har etableret et nært 
samarbejde, bør sikre en fuldstændig og 
lige repræsentation med repræsentanterne 
for de deltagende medlemsstaters 
kompetente myndigheder, herunder hvad 
angår stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 74
György Schöpflin

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) ECB bør i sin beslutningstagning 
overholde EU-reglerne og de generelle 
principper for passende fremgangsmåde og 
gennemsigtighed. Retten for adressater for 
ECB’s afgørelser til at blive hørt bør 
overholdes fuldt ud.

(33) ECB bør i sin beslutningstagning 
overholde EU-reglerne og de generelle 
principper for passende fremgangsmåde og 
gennemsigtighed. Retten for adressater for 
ECB’s afgørelser til at blive hørt bør 
overholdes fuldt ud. Tilsynsrådet bør 
offentliggøre et sammendrag af 
protokollen.

Or. en

Ændringsforslag 75
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Betragtning 34 a –ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) På anmodning fra parlamenterne i 
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de deltagende medlemsstater og de 
medlemsstater, som har etableret et tæt 
samarbejde med ECB, kan en 
repræsentant for ECB's tilsynsråd 
sammen med den nationale kompetente 
myndighed høres i de berørte nationale 
parlamenters kompetente udvalg om 
udførelsen af tilsynsopgaverne.

Or. en

Ændringsforslag 76
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Betragtning 34 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34b) I henhold til artikel 263 i TEUF, 
skal Domstolen kunne prøve lovligheden 
af ECB's retsakter i forbindelse med 
dennes tilsynsopgaver, som skal have 
retsvirkning over for tredjemand.

Or. en

Ændringsforslag 77
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) ECB er ansvarlig for at varetage 
pengepolitiske funktioner med henblik på 
at fastholde prisstabilitet, jf. artikel 127, 
stk. 1, i TEUF. Udførelsen af 
tilsynsopgaver har til formål at beskytte 
kreditinstitutters sikkerhed og soliditet og 
det finansielle systems stabilitet. For at 
undgå interessekonflikter og sikre, at den 
enkelte funktion udøves i 

(35) ECB er ansvarlig for at varetage 
pengepolitiske funktioner med henblik på 
at fastholde prisstabilitet, jf. artikel 127, 
stk. 1, i TEUF. Udførelsen af 
tilsynsopgaver har til formål at beskytte 
kreditinstitutters sikkerhed og soliditet og 
det finansielle systems stabilitet. For at 
undgå interessekonflikter og sikre, at den 
enkelte funktion udøves i 
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overensstemmelse med de fastsatte mål, 
bør ECB sikre, at de udøves fuldstændig 
adskilt.

overensstemmelse med de fastsatte mål, 
bør ECB sikre, at de udøves fuldstændig 
adskilt. Ansatte, som er involveret i 
udøvelsen af de opgaver, som påhviler 
ECB i medfør af denne forordning, bør 
organisatorisk set være adskilt fra andre 
ECB-ansatte samt følge særskilte 
rapporteringsveje.

Or. en

Ændringsforslag 78
Marietta Giannakou

Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) Udformningen af institutionelle, 
organisatoriske og driftsmæssige rammer 
for udøvelsen af ECB's tilsynsopgaver i 
forbindelse med kreditinstitutterne i 
euroområdet bør omfatte indførelse af 
"kinesiske mure" inden for ECB for at 
sikre en effektiv adskillelse af ECB's 
monetære og øvrige opgaver fra dens 
kommende tilsynsopgaver.

Or. el

Ændringsforslag 79
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) ECB bør således nedsætte et tilsynsråd 
til at forberede afgørelser om 
tilsynsspørgsmål, hvor der tages hensyn til 
nationale tilsynsmyndigheders særlige 
ekspertise. Formand og næstformand for 

(36) ECB bør således nedsætte et tilsynsråd 
til at forberede afgørelser om 
tilsynsspørgsmål, hvor der tages hensyn til 
nationale tilsynsmyndigheders særlige 
ekspertise. Formand og næstformand for 
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rådet bør derfor vælges af ECB’s 
Styrelsesråd, og rådet bør endvidere bestå 
af repræsentanter for ECB og nationale 
myndigheder. For at muliggøre en 
passende rotation og samtidig sikre 
formandens og næstformandens fulde 
uafhængighed bør deres mandatperiode 
være på højst fem år og ikke kunne 
fornyes. For at sikre fuld samordning med
EBA's aktiviteter og med EU’s 
tilsynspolitikker, bør EBA og Europa-
Kommissionen være observatører i 
tilsynsrådet. Varetagelsen af de 
tilsynsopgaver, som overdrages ECB, 
kræver, at der vedtages en lang række 
teknisk komplicerede retsakter og 
afgørelser, herunder afgørelser vedrørende 
individuelle kreditinstitutter. For at 
varetage nævnte opgaver i 
overensstemmelse med princippet om 
adskillelse fra opgaver vedrørende 
pengepolitik bør ECB’s Styrelsesråd
kunne delegere klart definerede 
tilsynsopgaver og afgørelser i forbindelse 
hermed til tilsynsrådet under 
Styrelsesrådets kontrol og ansvar, og 
Styrelsesrådet kan give dette organ 
instrukser og retningslinjer. Tilsynsrådet 
kan bistås af et styringsudvalg med en 
mere begrænset sammensætning.

rådet bør derfor udpeges af ECB’s 
Styrelsesråd på grundlag af en åben 
ansøgningsprocedure og en professionel 
vurdering og bekræftelse fra Europa-
Parlamentet og bør endvidere bestå af 
repræsentanter for ECB, nationale 
myndigheder, EBA og medlemmer af 
Europa-Parlamentet. For at muliggøre en 
passende rotation og samtidig sikre 
formandens og næstformandens fulde 
uafhængighed bør deres mandatperiode 
være på højst fem år og ikke kunne 
fornyes. Den kønsmæssige balance bør 
respekteres. For at sikre fuld samordning 
med EU’s tilsynspolitikker, bør Europa-
Kommissionen være observatør i 
tilsynsrådet. Varetagelsen af de 
tilsynsopgaver, som overdrages ECB, 
kræver, at der vedtages en lang række 
teknisk komplicerede retsakter og 
afgørelser, herunder afgørelser vedrørende 
individuelle kreditinstitutter. For at 
varetage nævnte opgaver i 
overensstemmelse med princippet om 
adskillelse fra opgaver vedrørende 
pengepolitik delegerer ECB’s Styrelsesråd 
klart definerede tilsynsopgaver og 
afgørelser i forbindelse hermed til 
tilsynsrådet, og disse er således ikke 
længere under Styrelsesrådets kontrol og 
ansvar. Tilsynsrådet kan bistås af et 
styringsudvalg med en mere begrænset 
sammensætning. Styringsudvalget udfører 
sine pligter i Unionens interesse som 
helhed og handler uden 
beslutningsbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 80
György Schöpflin

Forslag til forordning
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Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) ECB bør således nedsætte et tilsynsråd 
til at forberede afgørelser om 
tilsynsspørgsmål, hvor der tages hensyn til 
nationale tilsynsmyndigheders særlige 
ekspertise. Formand og næstformand for
rådet bør derfor vælges af ECB’s 
Styrelsesråd, og rådet bør endvidere bestå 
af repræsentanter for ECB og nationale 
myndigheder. For at muliggøre en 
passende rotation og samtidig sikre
formandens og næstformandens fulde 
uafhængighed bør deres mandatperiode 
være på højst fem år og ikke kunne 
fornyes. For at sikre fuld samordning med 
EBA's aktiviteter og med EU’s 
tilsynspolitikker, bør EBA og Europa-
Kommissionen være observatører i 
tilsynsrådet. Varetagelsen af de 
tilsynsopgaver, som overdrages ECB, 
kræver, at der vedtages en lang række 
teknisk komplicerede retsakter og 
afgørelser, herunder afgørelser vedrørende 
individuelle kreditinstitutter. For at 
varetage nævnte opgaver i 
overensstemmelse med princippet om 
adskillelse fra opgaver vedrørende 
pengepolitik bør ECB’s Styrelsesråd kunne 
delegere klart definerede tilsynsopgaver og 
afgørelser i forbindelse hermed til 
tilsynsrådet under Styrelsesrådets kontrol 
og ansvar, og Styrelsesrådet kan give dette 
organ instrukser og retningslinjer. 
Tilsynsrådet kan bistås af et 
styringsudvalg med en mere begrænset 
sammensætning.

(36) ECB bør således nedsætte et tilsynsråd 
til at forberede afgørelser om 
tilsynsspørgsmål, hvor der tages hensyn til 
nationale tilsynsmyndigheders særlige 
ekspertise. Rådet bør bestå af 
repræsentanter for ECB og nationale 
myndigheder fra deltagende 
medlemsstater. Formanden for rådet bør 
udvælges af tilsynsrådet efter en åben 
udvælgelsesprocedure på grundlag af 
kvalifikationer, kendskab til 
finansieringsinstitutter og markeder samt 
relevant erfaring med finansielt tilsyn og 
finansielle bestemmelser. Tilsynsrådet 
vælger også fra sin midte en 
næstformand, som kan varetage
formandens opgaver i dennes fravær. 
Formandens mandatperiode bør ikke 
overstige fem år og bør kunne fornyes én 
gang. Næstformandens mandatperiode 
bør ikke overstige fem år og bør ikke 
kunne fornyes. For at sikre fuld 
samordning med EBA's aktiviteter og med 
EU’s tilsynspolitikker, bør EBA og 
Europa-Kommissionen være observatører i 
tilsynsrådet. Varetagelsen af de 
tilsynsopgaver, som overdrages ECB, 
kræver, at der vedtages en lang række 
teknisk komplicerede retsakter og 
afgørelser, herunder afgørelser vedrørende 
individuelle kreditinstitutter. For at 
varetage nævnte opgaver i 
overensstemmelse med princippet om 
adskillelse fra opgaver vedrørende 
pengepolitik bør ECB’s Styrelsesråd kunne 
delegere klart definerede tilsynsopgaver og 
afgørelser i forbindelse hermed til 
tilsynsrådet under Styrelsesrådets kontrol 
og ansvar, og Styrelsesrådet kan give dette 
organ instrukser og retningslinjer. 
Tilsynsrådet bør i forbindelse med 
udførelsen af sine opgaver tage højde for 
alle relevante faktiske forhold og 
omstændigheder i de deltagende 
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medlemsstater og bør udføre sine opgaver 
i Unionens interesse som helhed. De 
nationale kompetente myndigheder fra de 
medlemsstater, som er repræsenteret i 
tilsynsrådet, bør have samme 
stemmerettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 81
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) ECB bør således nedsætte et tilsynsråd 
til at forberede afgørelser om 
tilsynsspørgsmål, hvor der tages hensyn til 
nationale tilsynsmyndigheders særlige 
ekspertise. Formand og næstformand for 
rådet bør derfor vælges af ECB’s 
Styrelsesråd, og rådet bør endvidere bestå 
af repræsentanter for ECB og nationale 
myndigheder. For at muliggøre en 
passende rotation og samtidig sikre 
formandens og næstformandens fulde 
uafhængighed bør deres mandatperiode 
være på højst fem år og ikke kunne 
fornyes. For at sikre fuld samordning med 
EBA's aktiviteter og med EU’s 
tilsynspolitikker, bør EBA og Europa-
Kommissionen være observatører i 
tilsynsrådet. Varetagelsen af de 
tilsynsopgaver, som overdrages ECB, 
kræver, at der vedtages en lang række 
teknisk komplicerede retsakter og 
afgørelser, herunder afgørelser vedrørende 
individuelle kreditinstitutter. For at 
varetage nævnte opgaver i 
overensstemmelse med princippet om 
adskillelse fra opgaver vedrørende 
pengepolitik bør ECB’s Styrelsesråd kunne 
delegere klart definerede tilsynsopgaver og 
afgørelser i forbindelse hermed til 

(36) ECB bør således nedsætte et tilsynsråd 
til at forberede afgørelser om 
tilsynsspørgsmål, hvor der tages hensyn til 
nationale tilsynsmyndigheders særlige 
ekspertise. Formand for rådet bør derfor 
vælges af ECB’s Styrelsesråd efter 
Europa-Parlamentets godkendelse. Rådet 
bør endvidere bestå af repræsentanter for 
ECB og nationale myndigheder. For at 
muliggøre en passende rotation og samtidig 
sikre formandens og næstformandens fulde 
uafhængighed bør deres mandatperiode 
være på højst fem år og ikke kunne 
fornyes. For at sikre fuld samordning med 
EBA's aktiviteter og med EU’s 
tilsynspolitikker, bør EBA og Europa-
Kommissionen være observatører i 
tilsynsrådet. Varetagelsen af de 
tilsynsopgaver, som overdrages ECB, 
kræver, at der vedtages en lang række 
teknisk komplicerede retsakter og 
afgørelser, herunder afgørelser vedrørende 
individuelle kreditinstitutter. Tilsynsrådet 
bør udøve sine opgaver i erkendelse af, at 
ECB's Styrelsesråd i sidste ende fortsat er 
ansvarlig for dets afgørelser. For at 
varetage nævnte opgaver i 
overensstemmelse med princippet om 
adskillelse fra opgaver vedrørende 
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tilsynsrådet under Styrelsesrådets kontrol 
og ansvar, og Styrelsesrådet kan give dette 
organ instrukser og retningslinjer. 
Tilsynsrådet kan bistås af et styringsudvalg 
med en mere begrænset sammensætning.

pengepolitik bør ECB’s Styrelsesråd kunne 
delegere klart definerede tilsynsopgaver til 
tilsynsrådet under Styrelsesrådets kontrol 
og ansvar, og Styrelsesrådet kan give dette 
organ instrukser og retningslinjer. 
Tilsynsrådet kan bistås af et styringsudvalg 
med en mere begrænset sammensætning.

Or. en

Ændringsforslag 82
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Tilsynsrådet bør være ansvarligt for 
at udarbejde ECB's Styrelsesråds 
afgørelser. Styrelsesrådet bør begrunde 
afvigelser fra de forslag og udkast til 
afgørelser, som udarbejdes af tilsynsrådet.

Or. en

Ændringsforslag 83
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Med henblik på at udføre sine 
tilsynsopgaver effektivt bør ECB udføre de 
overdragede tilsynsopgaver i fuld 
uafhængighed, navnlig af ubehørig politisk 
indflydelse og af påvirkning fra 
erhvervslivet, som ville få konsekvenser 
for den operationelle uafhængighed.

(38) Med henblik på at udføre sine 
tilsynsopgaver effektivt bør ECB udføre de 
overdragede tilsynsopgaver i fuld 
uafhængighed, navnlig af politisk 
indflydelse og af påvirkning fra 
erhvervslivet, som ville få konsekvenser 
for den operationelle uafhængighed.

Or. en
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Ændringsforslag 84
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) ECB bør for at kunne udføre sine 
tilsynsopgaver effektivt disponere over 
tilstrækkelige ressourcer. Disse ressourcer 
bør skaffes på en måde, som sikrer ECB’s 
uafhængighed af ubehørig indflydelse fra 
kompetente nationale myndigheder og 
markedsdeltagere og adskillelse mellem 
pengepolitik og tilsynsopgaver. 
Tilsynsomkostningerne bør primært
afholdes af de enheder, som der føres tilsyn 
med. Derfor bør ECB’s udførelse af 
tilsynsopgaver i det mindste delvis
finansieres af gebyrer, der opkræves af 
kreditinstitutter. Med henblik på 
overdragelse af betydelige tilsynsopgaver 
fra nationale myndigheder til ECB, 
forventes det, at tilsynsgebyrer, der skal 
betales på nationalt plan, i givet fald kan 
nedsættes.

(39) ECB bør for at kunne udføre sine 
tilsynsopgaver effektivt disponere over 
tilstrækkelige ressourcer. Disse ressourcer 
bør skaffes på en måde, som sikrer ECB’s 
uafhængighed af indflydelse fra 
kompetente nationale myndigheder og 
markedsdeltagere og adskillelse mellem 
pengepolitik og tilsynsopgaver. 
Tilsynsomkostningerne bør afholdes af de 
enheder, som der føres tilsyn med. Derfor 
bør ECB’s udførelse af tilsynsopgaver
udelukkende finansieres af gebyrer, der 
opkræves af kreditinstitutter. Med henblik 
på overdragelse af betydelige 
tilsynsopgaver fra nationale myndigheder 
til ECB, forventes det, at tilsynsgebyrer, 
der skal betales på nationalt plan, i givet 
fald kan nedsættes.

Or. en

Ændringsforslag 85
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) I betragtning af globaliseringen af 
bankers tjenesteydelser og den øgede 
betydning af internationale standarder bør
ECB varetage sine opgaver i 
overensstemmelse med internationale 
standarder og i dialog og tæt samarbejde 

(41) I betragtning af globaliseringen af 
bankers tjenesteydelser og den øgede 
betydning af internationale standarder bør 
ECB varetage sine opgaver i 
overensstemmelse med internationale 
standarder og i dialog og tæt samarbejde 
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med tilsynsmyndigheder uden for Unionen 
uden overlapning af den rolle, EBA spiller 
på internationalt plan. Den bør tillægges 
beføjelse til at udvikle kontakter og indgå 
aftaler om administrative ordninger med 
tilsynsmyndighederne og forvaltninger i 
tredjelande og med internationale 
organisationer, forudsat at der sker en 
hensigtsmæssig samordning med EBA, og 
samtidig med at medlemsstaternes og EU-
institutionernes nuværende roller og 
respektive beføjelser respekteres fuldt ud.

med tilsynsmyndigheder uden for Unionen 
uden overlapning eller begrænsning af den 
rolle, EBA spiller på internationalt plan. 
Den bør tillægges beføjelse til at udvikle 
kontakter og indgå aftaler om 
administrative ordninger med 
tilsynsmyndighederne og forvaltninger i 
tredjelande og med internationale 
organisationer, forudsat at der sker en 
hensigtsmæssig samordning med EBA, og 
samtidig med at medlemsstaternes og EU-
institutionernes nuværende roller og 
respektive beføjelser respekteres fuldt ud.

Or. en

Ændringsforslag 86
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) For at sikre, at kreditinstitutter 
underkastes tilsyn af højeste kvalitet, 
uafhængigt af andre ikke tilsynsmæssige 
betragtninger, og at der i tide effektivt 
tages højde for de negative gensidigt 
forstærkende konsekvenser af 
markedsudviklingen mellem banker og 
offentlige låntagere, bør ECB hurtigst 
muligt begynde varetagelse af særlige 
tilsynsopgaver. Men overdragelse af 
tilsynsopgaver fra nationale 
tilsynsmyndigheder til ECB kræver et vist 
omfang af forberedelser. Derfor bør der 
sikres en passende indfasningsperiode. Det 
antal banker, som ECB underkaster 
tilsyn, bør øges gradvist under hensyn til, 
hvor relevant tilsynet med de pågældende 
banker er, for at sikre finansiel stabilitet. 
Som et første skridt bør ECB kunne
varetage sine tilsynsopgaver i forhold til
alle banker, navnlig banker, som har 
modtaget eller anmodet om offentlig 

(44) For at sikre, at kreditinstitutter 
underkastes tilsyn af højeste kvalitet, 
uafhængigt af andre ikke tilsynsmæssige 
betragtninger, og at der i tide effektivt 
tages højde for de negative gensidigt 
forstærkende konsekvenser af 
markedsudviklingen mellem banker og 
offentlige låntagere, bør ECB hurtigst 
muligt begynde varetagelse af særlige 
tilsynsopgaver. Men overdragelse af 
tilsynsopgaver fra nationale 
tilsynsmyndigheder til ECB kræver et vist 
omfang af forberedelser. Derfor bør der 
sikres en passende indfasningsperiode. 
Som et første skridt bør ECB varetage sine 
tilsynsopgaver i forhold til banker, som har 
modtaget eller anmodet om offentlig 
finansiel støtte. Dernæst skal banker af 
europæisk systemisk betydning som 
afspejlet i deres samlede eksponeringer og 
deres aktiviteter på tværs af jurisdiktioner 
omfattes. De samlede eksponeringer bør 
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finansiel støtte. Dernæst bør banker af 
europæisk systemisk betydning som 
afspejlet i deres samlede eksponeringer og 
deres aktiviteter på tværs af jurisdiktioner 
omfattes. De samlede eksponeringer bør 
beregnes i lyset af de metodologier, der er 
defineret i Basel III-aftalen indgået af 
Baselkomitéen for Banktilsyn om 
beregning af gearingsgrad og definition af 
tier1-kernekapital. Indfasningen bør 
afsluttes senest et år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

beregnes i lyset af de metodologier, der er 
defineret i Basel III-aftalen indgået af 
Baselkomitéen for Banktilsyn om 
beregning af gearingsgrad og definition af 
tier1-kernekapital. Indfasningen bør 
afsluttes senest et år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 87
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Den aktuelle finansielle krise 
bidrager i høj grad til fragmenteringen af 
Europas finansielle markeder, og det er 
nødvendigt at forbedre de fælles 
integrerede finansielle rammer. Det bør 
dog erindres, at den øgede integration i 
ØMU'en ikke kan give nye 
konvergenskriterier, som ikke er beskrevet 
i traktaterne, og som kan skabe nye 
adgangsbarrierer for lande, som er 
underlagt en midlertidig undtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 88
György Schöpflin

Forslag til forordning
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Artikel 2 - stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "deltagende medlemsstat": en 
medlemsstat, der har euroen som valuta

1) "deltagende medlemsstat": en 
medlemsstat, der har euroen som valuta
eller en medlemsstat, der ikke har euroen 
som valuta, og som har etableret et tæt 
samarbejde med ECB i overensstemmelse 
med artikel 6

Or. en

Ændringsforslag 89
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) "systemisk vigtige 
finansieringsinstitutter (SIFI'er)": 
institutioner som defineret i CRD IV/CRR

Or. en

Ændringsforslag 90
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ECB samarbejder nært med Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed, Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, 
som indgår i Det Europæiske 

ECB samarbejder i forbindelse med sin 
rolle inden for den fælles 
tilsynsmekanisme nært med Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed, Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Det 
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Finanstilsynssystem, der er oprettet ved 
artikel 2 i forordning (EU) nr. 1093/2010,
(EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, 
som indgår i Det Europæiske 
Finanstilsynssystem, der er oprettet ved 
artikel 2 i forordning (EU) nr. 1093/2010,
(EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.
ECB udfører sine opgaver, uden at dette 
berører de andre deltagere i ESFS's 
kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 91
József Szájer

Forslag til forordning
Artikel 3 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ECB samarbejder tæt med den 
europæiske stabilitetsmekanisme (EMS) 
eller en anden tilsvarende facilitet for 
deltagende medlemsstater, som ikke har 
euroen som valuta, hvis et kreditinstitut 
har modtaget eller søgt om finansiel 
bistand fra den pågældende facilitet.

Or. en

Ændringsforslag 92
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ECB har i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i EU-lovgivningen 
enekompetence til med henblik på tilsyn at 
udføre følgende opgaver i forbindelse med 
alle de kreditinstitutter, der er etableret i de 
deltagende medlemsstater:

1. ECB har i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i EU-lovgivningen
og i overensstemmelse med det fælles 
regelsæt og den fælles tilsynshåndbog 
udviklet af EBA enekompetence til med 
henblik på tilsyn at udføre følgende 
opgaver i forbindelse med alle de 
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kreditinstitutter, der er etableret i de 
deltagende medlemsstater:

Or. en

Ændringsforslag 93
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ECB har i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i EU-lovgivningen
enekompetence til med henblik på tilsyn at 
udføre følgende opgaver i forbindelse med
alle de kreditinstitutter, der er etableret i de 
deltagende medlemsstater:

1. ECB har i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i EU-lovgivningen
kompetence til med henblik på tilsyn at 
udføre følgende opgaver i forbindelse med
visse af de kreditinstitutter, der er etableret 
i de deltagende medlemsstater:

Or. en

Ændringsforslag 94
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. ECB udfører opgaver i stk. 1 for 
kreditinstitutter, finansielle 
holdingselskaber, blandede finansielle 
holdingselskaber og finansielle 
konglomerater, som:
a) har modtaget offentlige midler i 
henhold til et 
rekapitaliseringsprogram eller
b) har systemisk betydning som 
defineret i CRD IV.
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Or. en

Ændringsforslag 95
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at vurdere erhvervelser eller afhændelser 
af kapitalandele i kreditinstitutter

b) at vurdere erhvervelser eller afhændelser 
af kapitalandele i kreditinstitutter med 
undtagelse af de, der udføres af 
medlemsstaternes offentlige myndigheder 
eller deres regionale brancher

Or. en

Ændringsforslag 96
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at vurdere forretningsmodeller for 
SIFI'er og sikre, at de ikke udgør en 
systemisk trussel mod europæiske 
økonomiers funktion

Or. en

Ændringsforslag 97
József Szájer

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kun i tilfælde, der specifikt er fastsat i udgår
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EU-retsakter, at fastsætte højere 
tilsynskrav og anvende supplerende 
foranstaltninger over for kreditinstitutter

Or. en

Ændringsforslag 98
József Szájer

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at kræve obligatoriske kapitalbuffere 
hos kreditinstitutter ud over de 
egenkapitalkrav, der er omhandlet i litra 
c), herunder at fastsætte kontracykliske 
buffersatser og andre foranstaltninger, 
der har til formål at tage højde for 
systemiske eller makroprudentielle risici i 
de tilfælde, der udtrykkeligt er fastsat i 
EU-retsakter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at kræve obligatoriske kapitalbuffere hos 
kreditinstitutter ud over de 
egenkapitalkrav, der er omhandlet i litra c), 
herunder at fastsætte kontracykliske 
buffersatser og andre foranstaltninger, der 
har til formål at tage højde for systemiske 
eller makroprudentielle risici i de tilfælde, 
der udtrykkeligt er fastsat i EU-retsakter

e) at kræve obligatoriske kapitalbuffere hos 
kreditinstitutter ud over de 
egenkapitalkrav, der er omhandlet i litra c), 
herunder at fastsætte kontracykliske 
buffersatser, en SIFI-buffer som aftalt i 
CRD IV og andre foranstaltninger, der har 
til formål at tage højde for systemiske eller 
makroprudentielle risici i de tilfælde, der 
udtrykkeligt er fastsat i EU-retsakter
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Or. en

Ændringsforslag 100
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at gennemføre tilsynsstresstest af 
kreditinstitutter til støtte for 
tilsynskontrollen

h) i tæt samarbejde med EBA at 
gennemføre tilsynsstresstest af 
kreditinstitutter til støtte for 
tilsynskontrollen

Or. en

Ændringsforslag 101
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ECB kan i overensstemmelse med den 
relevante EU-lovgivning, navnlig 
lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige retsakter, vedtage 
forordninger og henstillinger og træffe 
afgørelser om at gennemføre eller anvende 
EU-lovgivning, i det omfang det er 
nødvendigt for at udføre de tilsynsopgaver, 
som overdrages den ved denne forordning.

3. ECB kan i overensstemmelse med den 
relevante EU-lovgivning, navnlig 
lovgivningsmæssige og ikke-
lovgivningsmæssige retsakter, herunder 
det fælles regelsæt og den fælles 
tilsynshåndbog, som EBA har udviklet, 
samt de tekniske standarder, som EBA 
har udviklet, og som Kommissionen har 
vedtaget, vedtage forordninger og 
henstillinger og træffe afgørelser om at 
gennemføre eller anvende EU-lovgivning, i 
det omfang det er nødvendigt for at udføre 
de tilsynsopgaver, som overdrages den ved 
denne forordning, og kun hvor denne EU-
lovgivning ikke omhandler visse aspekter, 
der er nødvendige, for at ECB kan udføre 
sine opgaver behørigt, eller ikke er 
tilstrækkeligt detaljeret.



AM\918462DA.doc 39/59 PE500.478v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 102
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ECB udfører sine opgaver i en fælles 
tilsynsmekanisme, som omfatter ECB og 
kompetente nationale myndigheder

1. ECB udfører sine opgaver i en fælles 
tilsynsmekanisme, som omfatter EBA,
ECB og kompetente nationale 
myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 103
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De nationale kompetente myndigheder
følger ECB’s instrukser.

4. De nationale kompetente myndigheder
arbejder tæt sammen med ECB. Dette 
berører ikke de deltagende medlemsstaters 
kompetente tilsynsmyndigheders ansvar 
over for de nationale parlamenter.

Or. en

Ændringsforslag 104
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De nationale kompetente myndigheder 4. De nationale kompetente myndigheder 
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følger ECB’s instrukser. følger ECB’s instrukser med hensyn til de 
opgaver, som er nævnt i artikel 4, stk. 1.
Instrukser fra ECB påvirker ikke de 
deltagende medlemsstaters kompetente 
myndigheders udøvelse af deres 
stemmeret i Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds tilsynsråd og 
bestyrelse.

Or. en

Ændringsforslag 105
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De nationale kompetente myndigheder 
er fortsat ansvarlige for at føre tilsyn med 
de institutter, som ikke er omfattet af 
anvendelsesområdet for artikel 4, stk. 1a, 
indtil der er etableret et fælles 
tilsynsorgan for hele EU.

Or. en

Ændringsforslag 106
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. De nationale kompetente myndigheder 
underretter omgående ECB om:
a) enhver alvorlig betænkelighed med 
hensyn til sikkerheden og/eller soliditeten 
for så vidt angår et kreditinstitut, der ikke 
er omfattet af anvendelsesområdet for 
artikel 4, stk. 1a
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b) situationer, hvor stabiliteten af det 
finansielle system er i fare eller i risiko 
for at komme i fare som følge af den 
situation, som et kreditinstitut enten 
individuelt eller som del af en gruppe af 
kreditinstitutter befinder sig i, som ikke er 
omfattet af anvendelsesområdet for 
artikel 4, stk. 1a
c) situationer, hvor et kreditinstitut ikke er 
omfattet af anvendelsesområdet for 
artikel 4, stk. 1a.

Or. en

Ændringsforslag 107
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. ECB kan træffe afgørelse om at 
overtage tilsynet med et kreditinstitut, der 
ikke er omfattet af anvendelsesområdet 
for artikel 4, stk. 1a, når:
a) de nationale kompetente myndigheder 
ikke opfylder deres forpligtelser i medfør 
af denne forordning
b) der foreligger bevis for, at 
kreditinstituttet enten alene eller som del 
af en gruppe af kreditinstitutter udgør 
eller kan forventes at udgøre en trussel 
mod Unionens finansielle markeds 
korrekte funktion og integritet og/eller 
stabiliteten af det finansielle system eller 
risikerer at forværre en sådan situation
c) et kreditinstitut er omfattet eller vil 
blive omfattet af anvendelsesområdet for 
artikel 4, stk. 1a.

Or. en
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Ændringsforslag 108
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 5 - stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4d. I tilfælde af konflikter mellem ECB og 
de nationale kompetente myndigheder i 
situationerne i artikel 4, stk. 1a, og 
artikel 5, stk. 2, 3, 4b og 4c, skal EBA 
etablere et forligsudvalg. Betingelserne 
herfor specificeres nærmere i en særskilt 
forretningsorden.

Or. en

Ændringsforslag 109
József Szájer

Forslag til forordning
Artikel 6 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det skal i den i stk. 2 omhandlede 
afgørelse og i overensstemmelse med 
statutten for Det Europæiske System af 
Centralbanker og Den Europæiske 
Centralbank fastsættes, på hvilke 
betingelser repræsentanter for de 
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, der har indgået et nært 
samarbejde i overensstemmelse med 
denne artikel, skal deltage i tilsynsrådets 
arbejde.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 110
Paulo Rangel

Forslag til forordning
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Artikel 6 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det skal i den i stk. 2 omhandlede 
afgørelse og i overensstemmelse med 
statutten for Det Europæiske System af 
Centralbanker og Den Europæiske 
Centralbank fastsættes, på hvilke 
betingelser repræsentanter for de 
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, der har indgået et nært 
samarbejde i overensstemmelse med denne 
artikel, skal deltage i tilsynsrådets arbejde.

3. Det skal i den i stk. 2 omhandlede 
afgørelse og i overensstemmelse med 
statutten for Det Europæiske System af 
Centralbanker og Den Europæiske 
Centralbank fastsættes, på hvilke 
betingelser repræsentanter for de 
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, der har indgået et nært 
samarbejde i overensstemmelse med denne 
artikel, skal deltage i tilsynsrådets arbejde.
De pågældende repræsentanter får 
fuldstændig og lige repræsentation i 
forhold til repræsentanterne for de 
nationale kompetente myndigheder fra de 
deltagende medlemsstater, herunder med 
hensyn til stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 111
József Szájer

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis kreditinstituttet opfylder alle de 
betingelser for at få tilladelse, der er fastsat 
i den pågældende medlemsstats nationale 
lov, træffer den kompetente nationale 
myndighed afgørelse om at foreslå ECB at 
give tilladelse. Afgørelsen meddeles ECB
og det berørte kreditinstitut.

Hvis kreditinstituttet opfylder alle de 
betingelser for at få tilladelse, der er fastsat 
i den pågældende medlemsstats nationale 
lov, træffer den kompetente nationale 
myndighed inden for en periode fastlagt i 
den nationale lovgivning afgørelse om at 
foreslå ECB at give tilladelse. Afgørelsen 
meddeles ECB. I andre situationer afviser 
den nationale kompetente myndighed 
ansøgningen om tilladelse.

Or. en
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Ændringsforslag 112
József Szájer

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når ECB modtager det forslag fra den 
kompetente nationale myndighed, der er 
omhandlet i andet afsnit, giver den 
tilladelsen, hvis betingelserne i EU-retten 
er opfyldt. Afgørelsen meddeles det berørte 
kreditinstitut.

Når ECB modtager det forslag fra den 
kompetente nationale myndighed, der er 
omhandlet i andet afsnit, undersøger den 
forslaget inden for 45 arbejdsdage, 
hvilken periode kan forlænges én gang 
med samme periode i behørigt begrundede 
situationer, og giver den tilladelsen, hvis 
betingelserne i EU-retten er opfyldt. I alle 
andre situationer afviser ECB 
ansøgningen om tilladelse. Afgørelsen, 
som træffes i medfør af denne 
bestemmelse, meddeles og forklares det 
berørte kreditinstitut og den berørte 
nationale kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 113
József Szájer

Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ECB kan trække tilladelsen tilbage i de 
tilfælde, der er fastsat i EU-retsakter, på 
eget initiativ eller på forslag fra den 
kompetente nationale myndighed i den 
medlemsstat, hvor kreditinstituttet er 
etableret.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 114
József Szájer
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Forslag til forordning
Artikel 13 - stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente nationale myndighed, 
som har foreslået tilladelsen i henhold til 
stk. 1, er af den opfattelse, at tilladelsen 
skal trækkes tilbage i henhold til national 
lovgivning, fremsender denne et forslag til 
ECB herom. ECB kan i så fald trække 
tilladelsen tilbage.

Hvis den kompetente nationale myndighed, 
som har foreslået tilladelsen i henhold til 
stk. 1, er af den opfattelse, at tilladelsen 
skal trækkes tilbage i henhold til national 
lovgivning, fremsender denne et forslag til 
ECB herom. ECB kan i så fald træffe en 
afgørelse om den foreslåede 
tilbagetrækning, idet den fuldt ud tager 
højde for den fremlagte begrundelse for 
tilbagetrækningen fra den nationale 
kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 115
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 18 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ECB udfører de opgaver, som 
overdrages den ved denne forordning, 
uafhængigt af sine pengepolitiske opgaver 
og andre opgaver. De opgaver, som 
overdrages ECB ved denne forordning, må 
ikke gribe ind i ECB's opgaver vedrørende 
pengepolitik og andre opgaver.

2. ECB udfører de opgaver, som 
overdrages den ved denne forordning, 
uafhængigt af sine pengepolitiske opgaver 
og andre opgaver. De opgaver, som 
overdrages ECB ved denne forordning, må 
ikke gribe ind i ECB's opgaver vedrørende 
pengepolitik og andre opgaver. De ansatte, 
som er involveret i udførelsen af de 
opgaver, som påhviler ECB i medfør af 
denne forordning, adskilles 
organisatorisk og fagligt og underlægges 
særskilte beslutnings- og 
rapporteringslinjer.

Or. en
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Ændringsforslag 116
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 18 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ECB udfører de opgaver, som 
overdrages den ved denne forordning, 
uafhængigt af sine pengepolitiske opgaver 
og andre opgaver. De opgaver, som 
overdrages ECB ved denne forordning, må 
ikke gribe ind i ECB's opgaver vedrørende 
pengepolitik og andre opgaver.

2. ECB udfører de opgaver, som 
overdrages den ved denne forordning, 
uafhængigt af sine pengepolitiske opgaver 
og andre opgaver. De opgaver, som 
overdrages ECB ved denne forordning, må 
ikke gribe ind i ECB's opgaver vedrørende 
pengepolitik og andre opgaver. De ansatte, 
som er involveret i udøvelsen af de 
opgaver, som påhviler ECB i medfør af 
denne forordning, bør organisatorisk set 
være adskilt fra andre ECB-ansatte samt 
følge særskilte rapporteringsveje.

Or. en

Ændringsforslag 117
Marietta Giannakou

Forslag til forordning
Artikel 18 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med stk. 1 og 2 vedtager 
ECB de nødvendige interne regler, 
herunder regler vedrørende tavshedspligt.

3. I forbindelse med stk. 1 og 2 vedtager 
ECB de nødvendige interne regler, 
herunder regler vedrørende tavshedspligt
og regler, der skal sikre indførelse af 
"kinesiske mure".

Or. el

Ændringsforslag 118
Helmut Scholz

Forslag til forordning
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Artikel 19 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Planlægning og udførelse af de 
tilsynsopgaver, som ECB overdrages, 
foretages af et internt organ bestående af 
fire repræsentanter for ECB udpeget af 
ECB’s direktion og en repræsentant for den 
nationale myndighed, der er kompetent til 
at føre tilsyn med kreditinstitutter i hver 
enkelt deltagende medlemsstat (i det 
følgende benævnt "tilsynsrådet").

1. Planlægning og udførelse af de 
tilsynsopgaver, som ECB overdrages, 
foretages af et internt organ bestående af 
fire repræsentanter for ECB udpeget af 
ECB’s direktion og en repræsentant for den 
nationale myndighed, der er kompetent til 
at føre tilsyn med kreditinstitutter i hver 
enkelt deltagende medlemsstat to 
repræsentanter for EBA og seks 
medlemmer af Europa-Parlamentet (i det 
følgende benævnt "tilsynsrådet"). De fire 
repræsentanter for ECB er hverken 
medlemmer af ECB's Styrelsesråd eller 
direktion.

Or. en

Ændringsforslag 119
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 19 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Tilsynsrådet bør være ansvarligt for at 
udarbejde ECB's Styrelsesråds afgørelser 
om tilsynsforhold. Styrelsesrådet bør 
begrunde afvigelser fra de forslag og 
udkast til afgørelser, som udarbejdes af 
tilsynsrådet.

Or. en

Ændringsforslag 120
Helmut Scholz

Forslag til forordning
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Artikel 19 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Derudover skal tilsynsrådet bestå af en 
formand, der vælges af og blandt ECB's 
Styrelsesråd, med undtagelse af 
formanden, og en næstformand, som 
vælges af og blandt medlemmerne af 
ECB’s Styrelsesråd.

2. Derudover skal tilsynsrådet bestå af en 
formand, der udpeges af ECB's 
Styrelsesråd, og en næstformand, som 
vælges af og blandt medlemmerne af 
ECB’s Styrelsesråd. Begge stillinger 
godkendes af Europa-Parlamentet efter 
høring af de ansvarlige udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 121
György Schöpflin

Forslag til forordning
Artikel 19 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Derudover skal tilsynsrådet bestå af en 
formand, der vælges af og blandt ECB's
Styrelsesråd, med undtagelse af 
formanden, og en næstformand, som 
vælges af og blandt medlemmerne af 
ECB’s Styrelsesråd.

2. Derudover skal tilsynsrådet bestå af en 
formand, der vælges af og blandt ECB's
tilsynsråd, og en næstformand, som vælges 
af og blandt medlemmerne af ECB’s
tilsynsråd.

Formanden bør udpeges på grundlag af 
sine kvalifikationer, sit kendskab til 
finansieringsinstitutter og markeder samt 
relevant erfaring med finansielt tilsyn og 
regulering efter en åben 
udvælgelsesprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 122
Paulo Rangel

Forslag til forordning
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Artikel 19 - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Derudover skal tilsynsrådet bestå af en 
formand, der vælges af og blandt ECB's 
Styrelsesråd, med undtagelse af 
formanden, og en næstformand, som 
vælges af og blandt medlemmerne af 
ECB’s Styrelsesråd.

2. Derudover skal tilsynsrådet bestå af en 
formand, der vælges af og blandt ECB's 
Styrelsesråd efter Europa-Parlamentets 
godkendelse, med undtagelse af 
formanden, og en næstformand, som 
vælges af og blandt medlemmerne af 
ECB’s Styrelsesråd.

Or. en

Ændringsforslag 123
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 19 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ECB's Styrelsesråd kan delegere klart 
definerede tilsynsopgaver og dertil 
knyttede afgørelser vedrørende enkelte 
eller en gruppe af identificerbare 
kreditinstitutter, finansielle 
holdingselskaber eller blandede finansielle 
holdingselskaber til tilsynsrådet under 
Styrelsesrådets kontrol og ansvar.

3. ECB's Styrelsesråd delegerer klart 
definerede tilsynsopgaver og dertil 
knyttede afgørelser vedrørende enkelte 
eller en gruppe af identificerbare 
kreditinstitutter, finansielle 
holdingselskaber eller blandede finansielle 
holdingselskaber til tilsynsrådet, som 
derfor ikke længere er under 
Styrelsesrådets kontrol og ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 124
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 19 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ECB's Styrelsesråd kan delegere klart 
definerede tilsynsopgaver og dertil 

3. ECB's Styrelsesråd kan delegere klart 
definerede tilsynsopgaver vedrørende 
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knyttede afgørelser vedrørende enkelte 
eller en gruppe af identificerbare 
kreditinstitutter, finansielle 
holdingselskaber eller blandede finansielle 
holdingselskaber til tilsynsrådet under 
Styrelsesrådets kontrol og ansvar.

enkelte eller en gruppe af identificerbare 
kreditinstitutter, finansielle 
holdingselskaber eller blandede finansielle 
holdingselskaber til tilsynsrådet under 
Styrelsesrådets kontrol og ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 125
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 19 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilsynsrådet kan blandt sine medlemmer 
udpege et styringsudvalg med en mere 
begrænset sammensætning, som støtter det 
i sine aktiviteter, herunder forbereder 
møderne.

4. Tilsynsrådet kan blandt sine medlemmer 
udpege et styringsudvalg med en mere 
begrænset sammensætning, som støtter det 
i sine aktiviteter. Styringsudvalget skal 
udføre sine pligter uden 
beslutningsbeføjelser i Unionens interesse 
som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 126
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 19 - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Repræsentanterne for den kompetente 
myndighed i de medlemsstater, som har 
etableret et tæt samarbejde i henhold til
artikel 6, deltager i tilsynsrådets aktiviteter 
i overensstemmelse med betingelserne i 
den afgørelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 6, stk. 2 og 3, og i 
overensstemmelse med statutten for ESCB 
og ECB.

5. Repræsentanterne for den kompetente 
myndighed i de medlemsstater, som har 
etableret et tæt samarbejde i henhold til 
artikel 6, deltager i tilsynsrådets aktiviteter 
i overensstemmelse med betingelserne i 
den afgørelse, der er vedtaget i henhold til 
artikel 6, stk. 2 og 3, og i 
overensstemmelse med statutten for ESCB 
og ECB. Disse betingelser sikrer 
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fuldstændig og lige repræsentation i 
forhold til repræsentanterne for de 
kompetente myndigheder fra de 
deltagende medlemsstater, herunder med 
hensyn til stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 127
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 19 - stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Formanden for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed og et medlem af 
Europa-Kommissionen kan deltage som 
observatører i tilsynsrådets møder.

6. To medlemmer af Europa-
Kommissionen deltager som observatører i 
tilsynsrådets møder.

Or. en

Ændringsforslag 128
György Schöpflin

Forslag til forordning
Artikel 19 - stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Styrelsesrådet vedtager tilsynsrådets 
forretningsorden, herunder regler for 
formandens og næstformandens
mandatperiode. Mandatperioden er på 
højst fem år og kan ikke fornyes.

7. Styrelsesrådet vedtager sin egen og
tilsynsrådets forretningsorden og 
offentliggør dem. Tilsynsrådets 
forretningsorden sikrer en lige og 
afbalanceret behandling af alle dets 
medlemmer. Den fastlægger regler for 
formandens mandatperiode, som er på 
højst fem år og ikke kan fornyes.

Or. en
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Ændringsforslag 129
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 19 - stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Styrelsesrådet vedtager tilsynsrådets 
forretningsorden, herunder regler for 
formandens og næstformandens 
mandatperiode. Mandatperioden er på højst 
fem år og kan ikke fornyes.

7. Styrelsesrådet vedtager tilsynsrådets 
forretningsorden, herunder regler for 
formandens og næstformandens 
mandatperiode. Mandatperioden er på højst 
fem år og kan ikke fornyes. Tilsynsrådets 
forretningsorden sikrer lige behandling 
og repræsentation for alle dets 
medlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 130
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 19 - stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Tilsynsrådet offentliggør en række 
protokoller, herunder en optegnelse af 
stemmer efter hvert møde.

Or. en

Ændringsforslag 131
György Schöpflin

Forslag til forordning
Artikel 19 - stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Tilsynsrådet offentliggør et 
sammendrag af protokollen.
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Or. en

Ændringsforslag 132
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 21 - stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ECB forelægger hvert år Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
Eurogruppen en rapport om udøvelsen af 
de opgaver, som den overdrages ved denne 
forordning.

1. ECB forelægger hver måned Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
Eurogruppen og på anmodning en rapport 
om udøvelsen af de opgaver, som den 
overdrages ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 133
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 21 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Formanden for tilsynsrådet kan på 
Europa-Parlamentets anmodning høres om 
udøvelsen af tilsynsopgaverne af Europa-
Parlamentets kompetente udvalg.

3. Formanden for tilsynsrådet kan på 
Europa-Parlamentets anmodning eller på 
anmodning fra en deltagende 
medlemsstats nationale parlament høres 
om udøvelsen af tilsynsopgaverne af 
Europa-Parlamentets eller det relevante 
nationale parlaments kompetente udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 134
Helmut Scholz

Forslag til forordning
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Artikel 21 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ECB svarer mundtligt eller skriftligt på 
spørgsmål, som Europa-Parlamentet eller
Eurogruppen stiller den.

4. ECB svarer mundtligt eller skriftligt på 
spørgsmål, som Europa-Parlamentet, 
Eurogruppen eller et deltagende lands 
nationale parlament stiller den.

Or. en

Ændringsforslag 135
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 21 - stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Europa-Parlamentet har ret til at 
kontrollere og undersøge samt kontrollere 
sager vedrørende spørgsmål i forbindelse 
med udøvelsen af tilsynsopgaver i henhold 
til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 136
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 21 - stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. På anmodning fra parlamenterne i de 
deltagende medlemsstater og de 
medlemsstater, som har etableret et tæt 
samarbejde med ECB, kan en 
repræsentant for ECB's tilsynsråd 
sammen med den nationale kompetente 
myndighed høres i de berørte nationale 
parlamenters kompetente udvalg om 
udførelsen af tilsynsopgaverne.
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Or. en

Ændringsforslag 137
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 24 - stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvad angår modtagelse af lovpligtige 
gebyrer i medfør af denne forordning, 
udøver Europa-Parlamentet 
budgetkontrol.

Or. en

Ændringsforslag 138
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 a
Interessekonflikt

1. ECB nedsætter et stående etisk udvalg, 
som skal vurdere de mulige 
interessekonflikter, som opstår, når de af 
ECB's ansatte, som har udført 
tilsynsopgaver, efterfølgende finder ny 
beskæftigelse. Udvalget er ansvarligt for 
at udarbejde omfattende og formelle 
vurderingsprocedurer. Resultaterne af 
denne vurdering offentliggøres.
2. Tidligere ansatte hos ECB, som har 
udført tilsynsopgaver, og som ønsker at 
tage ansættelse inden for to år, efter deres 
ansættelse hos ECB er ophørt, skal i god 
tid underrette det etiske udvalg herom. 
Udvalget træffer afgørelse om, hvorvidt 
ansættelsestilbuddet er kompatibelt med 
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behovet for at sikre de ansattes integritet 
og uafhængighed.
3. Medlemmer af tilsynsrådet må ikke tage 
betalt arbejde i institutter, som ECB har et 
tilsynsmæssigt ansvar over for, inden for 
to år, efter deres ansættelse hos ECB er 
ophørt.

Or. en

Ændringsforslag 139
József Szájer

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
1. ECB sikrer, at ingen af dens 
tilsynsmæssige afgørelser på nogen måde 
indvirker på ikkedeltagende 
medlemsstaters finanspolitiske ansvar.
2. Såfremt en medlemsstat mener, at en af 
ECB's afgørelser indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar, kan den underrette 
ECB, Kommissionen og Rådet derom 
senest tre arbejdsdage efter meddelelsen 
om ECB's afgørelse.
I sin meddelelse gør medlemsstaten klart 
og specifikt rede for, hvorfor og på 
hvilken måde afgørelsen indvirker på 
dens finanspolitiske ansvar.
I tilfælde af en sådan meddelelse 
suspenderes ECB's afgørelse.
Rådet indkalder inden for en frist på 10 
arbejdsdage til en samling og træffer med 
simpelt flertal af sine medlemmer 
afgørelse om, hvorvidt ECB's afgørelse 
trækkes tilbage.
Hvis Rådet efter at have overvejet 
situationen ikke træffer afgørelse om at 
trække ECB's afgørelse tilbage, ophæves 
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suspensionen af ECB's afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 140
József Szájer

Forslag til forordning
Artikel 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 b
1. Kommissionen fører løbende tilsyn med 
den fælles tilsynsmekanismes funktion.
2. I tilfælde af en ugunstig udvikling, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Den Europæiske 
Union i alvorlig fare, eller der truer med 
at forvride konkurrencen på det indre 
marked, navnlig i relation til 
ikkedeltagende medlemsstater, fremmer 
Kommissionen aktivt og, når det findes 
nødvendigt, koordinerer enhver 
foranstaltning, der træffes af de relevante 
kompetente nationale tilsynsmyndigheder, 
herunder ECB.
3. Kommissionen udsteder en advarsel 
eller tager andre afhjælpende 
foranstaltninger i brug som reaktion på 
de identificerede risici.
4. Kommissionen fremsender advarslen 
sammen med eventuelle forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet.
5. For at kunne udfylde sin rolle skal 
Kommissionen fuldt ud holdes underrettet 
om enhver relevant udvikling og skal 
deltage som observatør i ECB's tilsynsråd.

Or. en
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Ændringsforslag 141
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2015 offentliggør 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne forordning. I rapporten foretages 
der bl.a. en evaluering af:

Senest den 31. december 2013 offentliggør 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne forordning. Rapporten omfatter
bl.a.:

Or. en

Ændringsforslag 142
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en detaljeret retlig analyse af, hvordan 
der kan gennemføres en fælles 
tilsynsmekanisme for EU som helhed

Or. en

Ændringsforslag 143
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) en analyse af, om der skal oprettes et 
nyt organ for denne fælles 
tilsynsmekanisme, eller om eksisterende 
institutioner eller agenturer kan udføre de 
opgaver, som aktuelt hører under ECB i 
henhold til artikel 4 i denne forordning
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Or. en

Ændringsforslag 144
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) ansvarsfordelingen mellem ECB og de 
deltagende medlemsstaters nationale 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 145
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten fremsendes til Europa-
Parlamentet og Rådet. Kommissionen
kommer med ledsagende forslag, hvor det 
er relevant.

Rapporten fremsendes til Europa-
Parlamentet og Rådet. På grundlag af 
denne rapport fremsætter Kommissionen
frem til den 1. juli 2014 et lovforslag til en 
fælles tilsynsmekanisme for EU som 
helhed.

Or. en


