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Ændringsforslag 10
Enrique Guerrero Salom

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Indførelsen af en fælles 
tilsynsmekanisme er det første skridt i 
retning af at skabe en europæisk 
bankunion, som bygger på et egentligt 
fælles regelsæt for finansielle 
tjenesteydelser, og som også omfatter en 
fælles ramme for indskudsgaranti og 
afvikling.

(2) Efter vedtagelsen af traktaten om 
oprettelse af den europæiske 
stabilitetsmekanisme er indførelsen af en 
fælles tilsynsmekanisme nøglen til at
bryde den onde cirkel mellem banker og 
stater, at have muligheden for at 
rekapitalisere banker direkte såvel som at 
være et første skridt i retning af at skabe en 
europæisk bankunion, som skal suppleres 
med fælles mekanismer til at afvikle 
banker og garantere kundernes indskud,
som på EU-plan bygger på et egentligt 
fælles regelsæt for finansielle 
tjenesteydelser, og som også omfatter en 
fælles ramme for indskudsgaranti og 
afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 11
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med henblik på indførelse af den fælles 
tilsynsmekanisme overdrages ECB ved 
Rådets forordning nr. …/… [artikel 127, 
stk. 6, forordning] specifikke opgaver i 
forbindelse med politikker vedrørende 
tilsyn med kreditinstitutter i de 
medlemsstater, der har euroen som valuta. 
Andre medlemsstater kan indlede et tæt 
samarbejde med ECB. I henhold til 
nævnte forordning skal ECB samordne og 

(3) Med henblik på indførelse af den fælles 
tilsynsmekanisme overdrages ECB i en 
overgangsperiode og indtil alle retlige 
aspekter grundigt er blevet undersøgt ved 
Rådets forordning nr. …/… [artikel 127, 
stk. 6, forordning] specifikke opgaver i 
forbindelse med politikker vedrørende 
tilsyn med visse kreditinstitutter i de 
medlemsstater, der har euroen som valuta. 
Da det er nødvendigt at mindske de 
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give udtryk for holdningen blandt de 
pågældende medlemsstater til afgørelser, 
som Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds (EBA's) 
tilsynsråd skal træffe om spørgsmål, som 
falder ind under ECB's opgaver.

eventuelle trusler fra de finansielle 
markeder for den europæiske 
integrationsproces, bør der i den 
nærmeste fremtid oprettes en fælles 
tilsynsmekanisme for hele Den 
Europæiske Union inden for rammerne af 
alle de mulige institutionelle forhold. I 
henhold til nævnte forordning skal ECB i 
tæt samarbejde med nationale 
tilsynsmyndigheder sikre, at systemisk 
vigtige finansielle institutioner, der udgør 
særlige trusler for Europas økonomier, 
anvender forretningsmodeller, som tjener 
Europas befolkningers frem for deres 
aktionærers interesser.

Or. en

Ændringsforslag 12
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med henblik på indførelse af den fælles 
tilsynsmekanisme overdrages ECB ved 
Rådets forordning nr. …/… [artikel 127, 
stk. 6, forordning] specifikke opgaver i 
forbindelse med politikker vedrørende 
tilsyn med kreditinstitutter i de 
medlemsstater, der har euroen som valuta. 
Andre medlemsstater kan indlede et tæt 
samarbejde med ECB. I henhold til 
nævnte forordning skal ECB samordne og 
give udtryk for holdningen blandt de 
pågældende medlemsstater til afgørelser, 
som Den Europæiske 
Banktilsynsmyndigheds (EBA's) 
tilsynsråd skal træffe om spørgsmål, som 
falder ind under ECB's opgaver.

(3) Med henblik på indførelse af den fælles 
tilsynsmekanisme overdrages ECB ved 
Rådets forordning nr. …/… [artikel 127, 
stk. 6, forordning] specifikke opgaver i 
forbindelse med politikker vedrørende 
tilsyn med kreditinstitutter i de 
medlemsstater, der har euroen som valuta. 
Andre medlemsstater kan indlede et tæt 
samarbejde med ECB.

Or. en
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Ændringsforslag 13
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) På et senere tidspunkt efter en 
grundig evaluering af tilsynsmekanismen, 
der er oprettet i denne overgangsfase, skal 
tilsynet af alle kreditinstitutter på EU-plan 
fuldt ud overdrages til EBA eller til et nyt 
særligt uafhængigt europæisk organ, der 
skal oprettes med deltagelse af de 
nationale tilsynsmyndigheder med hensyn 
til den harmoniserede gennemførelse af 
de afgørelser, der træffes af den 
europæiske tilsynsmyndighed. EBA's 
retlige status skal om nødvendigt ændres i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 14
Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I betragtning af at EBA, i hvis 
arbejde alle medlemsstater deltager med 
samme rettigheder, blev oprettet med det 
formål at udvikle et fælles regelsæt og
sikre sammenhæng i tilsynspraksis i EU 
og som følge af oprettelsen af den fælles 
tilsynsmekanisme med en ledende rolle 
for ECB, bør EBA udstyres med 
hensigtsmæssige instrumenter, som vil 
gøre det muligt for den effektivt at udføre 
de overdragne opgaver med hensyn til 
integriteten af det indre marked for 
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finansielle tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 15
Enrique Guerrero Salom

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Artikel 3 affattes således:
Myndighedernes ansvar
De i artikel 2, stk. 2, litra a)-d), nævnte 
myndigheder, såvel som ECS og de 
bistående nationale myndigheder i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EU) nr. .../... [artikel 127, stk. 6 i TEUF 
Rådets forordning] står til ansvar over for 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 16
Enrique Guerrero Salom

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I artikel 8, stk. 2, indsættes følgende 
litra efter litra j):
"ja) udvikle og ajourføre under 
hensyntagen til ændret forretningspraksis 
og markedsstrukturer, en fælles 
tilsynshåndbog for hele Unionen med 
fokus på metoder til at identificere og 
måle risici i banker, en ramme til at 
vurdere bankens politikker til at 
kontrollere disse risici og kriterierne for 
at fastsætte mulige korrigerende 
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foranstaltninger."

Or. en

Ændringsforslag 17
Enrique Guerrero Salom

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Artikel 27, stk. 2, første afsnit, affattes 
således:
2. Myndigheden bidrager til udviklingen 
af fælles mekanismer til afvikling af 
banker, herunder en europæisk 
myndighed, som har beføjelser til at 
anvende midler via en europæisk 
bagstoppermekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 18
Enrique Guerrero Salom

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I artikel 40, stk. 1, indsættes følgende 
litra efter litra f):

fa) en repræsentant for Europa-
Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg.

Or. en

Ændringsforslag 19
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Artikel 81, stk. 3, affattes således:
"3. Med hensyn til spørgsmålet om direkte 
tilsyn med institutioner eller 
infrastrukturer på EU-plan og under 
hensyntagen til markedsudviklingen, det 
indre markeds stabilitet og Unionens 
samhørighed som helhed aflægger 
Kommissionen en årsberetning om den 
passende timing for forslag om at tildele 
myndigheden eller et nyt tilsynsorgan, der 
skal oprettes med fuldstændige og 
paneuropæiske tilsynsopgaver på dette 
område, samtidigt med at dette 
tilsynsorgan tildeles en uafhængig status, 
der er genstand for kontrol af Europa-
Parlamentet og Rådet. Overtager EBA 
tilsynsopgaver på EU-plan, skal rapporten 
fastslå, hvorvidt artikel 114 i TEUF stadig 
er hensigtsmæssigt som retsgrundlag for 
denne forordning om oprettelsen af 
myndigheden, samtidigt med at 
myndigheden tildeles udvidede 
ansvarsområder og en ny status, og om 
nødvendigt foreslå et andet retsgrundlag."

Or. en


