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KORT BEGRUNDELSE

Etableringen af en bankunion med en fælles tilsynsmekanisme, der knyttes til Den 
Europæiske Centralbank (ECB), rejser nogle meget vigtige forfatningsmæssige spørgsmål, 
som Parlamentet skal gøres opmærksom på.

Det retsgrundlag, som Det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen har valgt, er artikel 
127, stk. 6, TEUF, der har følgende ordlyd:

6. Rådet kan ved forordning efter en særlig lovgivningsprocedure med enstemmighed 
og efter høring af Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank overdrage 
Den Europæiske Centralbank specifikke opgaver i forbindelse med politikker 
vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og andre finansielle institutioner bortset fra 
forsikringsselskaber.

Ordføreren ønsker at sikre, at der tages hensyn til den overordnede samhørighed i Den 
Europæiske Union og, at EU-retten respekteres fuldt ud, når der oprettes en egentlig og 
effektiv fælles tilsynsmekanisme. Det er med dette mål for øje, han stiller 41 ændringsforslag 
til Kommissionens forslag til Rådets forordning, som ses sammenfattet nedenfor. 

Ændringsforsla
g

Indhold

1, 2 Redegør for den politiske kontekst
4 Ajourføring
5, 20, 27 Deltagelse bør ikke være frivillig for euroområdet; deltagelse af lande, 

der ikke har euroen som valuta, bør formodes som norm; kun UK har en 
opt-out fra euroen (protokol nr. 15).

6 ECB anvendes, fordi den allerede har gennemførelsesbeføjelser
7 Anvendelsesområdet udvides til at omfatte alle banker uden undtagelse
8, 11 Kontraktmæssige aftaler med deltagende stater, der ikke har euroen som 

valuta
9, 10, 22, 23 Nødvendighed af at respektere Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 

og det indre markeds integritet
12, 30 Samme status for alle stater inden for den fælles tilsynsmekanisme
12, 18, 35 Forbindelsen mellem det nye tilsynsråd og ECB's Styringsråd
13, 24, 33, 34 Åbenhed
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Valg af formanden foretages af Europa-Parlamentet og tilsynsrådets 
ansvar

16, 19, 40 Prøvelse af lovlighed samt klagemulighed
41 Revisionsklausul
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Forbedringer af teksten

Ordføreren betoner, at Parlamentet bør tilstræbe en tæt overensstemmelse mellem sin 
holdning til denne lovgivning (betænkning af Thyssen) og den holdning, det indtager til 
forslaget til forordning om EBA (betænkning af Giegold).
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Under den nuværende finansielle og 
økonomiske krise har Europas 
banksystem været tæt på at kollapse. Den 
fælles valutas og det indre markeds 
integritet er truet af fragmenteringen af 
den finansielle sektor. Det er nu 
afgørende at intensivere integrationen af 
banksektoren for at understøtte den 
europæiske enhed, genskabe finansiel 
stabilitet og tilvejebringe grundlaget for 
økonomisk genopretning.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1a) Hurtig etablering af en bankunion 
er det kritiske første skridt i en proces, 
som leder frem mod en skatteunion og på 
længere sigt en politisk union. Den 
forfatningsmæssige betydning af denne 
forordning for Den Europæiske Unions 
udvikling på lang sigt bør ikke 
undervurderes. Mens en veludformet og 
velforvaltet bankunion vil kunne indfri 
forventningerne til den og skabe 
markedsmæssig og politisk tillid til den 
europæiske integrationsproces, risikerer 
en dårligt udformet og dårligt forvaltet 
bankunion at føre til alvorlige splittelser 
mellem medlemsstaterne, euroens kollaps 
og i sidste ende EU's opløsning.



PA\917116DA.doc 5/22 PE498.084v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 3
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 
Europæiske Råd enedes om i oktober 2011.

(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 rundt om i Unionen og har 
spillet en afgørende rolle i den konsekvente 
gennemførelse af rekapitaliseringen af 
større kreditinstitutter i Unionen, som Det 
Europæiske Råd enedes om i oktober 2011.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Den 18. oktober konkluderede Det 
Europæiske Råd, at processen hen imod 
en styrket økonomisk og monetær union 
bør bygge på EU's institutionelle og 
retlige rammer og være kendetegnet ved 
åbenhed og gennemsigtighed over for de 
medlemsstater, som ikke anvender den 
fælles valuta, og ved respekt for det indre 
markeds integritet. Den integrerede 
finansielle ramme vil få en fælles 
tilsynsmekanisme, som i det omfang, det 
er muligt, vil være åben for alle 
medlemsstater, der ønsker at deltage.

Or. en

Ændringsforslag 5
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 omfattende 
og detaljeret 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 den gensidige afhængighed mellem de 
medlemsstater, der er omfattet af den 
fælles valuta, skal bankunionen omfatte
alle medlemsstater i euroområdet, og den 
bør omfatte alle andre stater, der ønsker 
og forbereder sig på at deltage i euroen.
Med henblik på at bevare og uddybe det 
indre marked og i det omfang, dette er 
institutionelt muligt, bør bankunionen også 
være åben for Det Forenede Kongeriges 
eventuelle deltagelse og for deltagelse af 
enhver anden medlemsstat, der ikke 
deltager i øjeblikket.

Or. en
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Ændringsforslag 6
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 og med egne 
gennemførelsesbeføjelser 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.

Or. en

Ændringsforslag 7
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) 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
uden undtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) ECB bør have beføjelse til at indgå 
kontraktmæssige aftaler med de nationale 
myndigheder i medlemsstater, der ikke 
har euroen som valuta, men som deltager 
i bankunionen, således at ECB kan 
varetage de samme tilsynsopgaver i 
forhold til banker uden for euroområdet.

Or. en

Ændringsforslag 9
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 
Arbejdsmarkedspensionsordninger inden 
for rammerne af EFSF.

(24) Overdragelsen af tilsynsopgaver til 
ECB 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 
Arbejdsmarkedspensionsordninger, uden 
at dette berører deres beføjelser.

Or. en
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Ændringsforslag 10
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 
medlemsstater i forbindelse med 
spørgsmål, der falder ind under dens 
kompetenceområde.

(25) For at opretholde integriteten i det 
indre marked bør ECB kun koordinere en 
holdning blandt repræsentanter for de 
deltagende medlemsstater i forbindelse 
med spørgsmål, der falder ind under dens 
kompetenceområde, og såfremt de 
deltagende medlemsstater er direkte 
involveret i det pågældende spørgsmål.
ECB skal fuldt ud respektere EBA's rolle 
både ved udarbejdelsen af det fælles 
regelsæt for Europas banksektor og i 
forbindelse med tilsynet med anvendelsen 
af reglerne rundt om i Unionen som 
helhed.

Or. en

Ændringsforslag 11
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 
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 

(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 
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 
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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.

imidlertid en nødvendig forudsætning for 
en effektiv udførelse af tilsynsopgaver, at 
tilsynsafgørelser gennemføres fuldt ud og 
hurtigst muligt. Medlemsstater der ikke 
har euroen som valuta, og som deltager 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 etablere bindende kontraktmæssige 
aftaler med de kompetente myndigheder i
deltagende medlemsstater, der ikke har 
euroen som valuta. Deltagende 
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta, bør være forpligtet til at vedtage 
den fornødne lovgivning for deres 
nationale jurisdiktion med henblik på 
håndhævelse af ECB's tilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) De betingelser, hvorunder 
repræsentanter fra de kompetente 
myndigheder i medlemsstater, der ikke 
har euroen som valuta, deltager i 
tilsynsrådets aktiviteter, bør være 
udformet således, at de er fuldt 
repræsenteret i tilsynsrådet og nyder en 
status svarende til den, der gælder for de 
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, der har euroen som 
valuta. Tilsynsrådet bør have beføjelse til 
at planlægge og gennemføre ECB's 
tilsynsopgaver. Tilsynsrådet bør udøve 
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sine beføjelser i fuld anerkendelse af, at 
ECB's Styrelsesråd er ECB's ultimative 
udøvende myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 13
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 sine mødeprotokoller. 

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Overdragelsen af tilsynsopgaver 
indebærer et betydeligt ansvar for ECB til
at sikre finansiel stabilitet i Unionen og til
at bruge sine tilsynsbeføjelser på den mest 
effektive og afbalancerede måde. ECB bør
derfor stå til ansvar for udførelsen af disse 
opgaver over for Europa-Parlamentet og 
Ministerrådet/Eurogruppen som 
demokratisk legitimerede institutioner, 
der repræsenterer det europæiske folk og 
medlemsstaterne. Dette bør omfatte 
regelmæssig rapportering og besvarelse af 
spørgsmål. Hvis nationale 
tilsynsmyndigheder træffer foranstaltninger 
i forbindelse med denne forordning, bør 
ansvarlighedsordninger i henhold til 
national ret fortsat finde anvendelse.

(34) Overdragelsen af tilsynsopgaver 
indebærer et betydeligt ansvar for ECB for
at sikre finansiel stabilitet i Unionen og for
at bruge sine tilsynsbeføjelser på den mest 
effektive og afbalancerede måde. Samtidig 
med at ECB skal forblive uafhængig hvad 
angår pengepolitik, bør den gøres til
genstand for nye former for demokratisk
ansvar i forbindelse med sine 
tilsynsbeføjelser. Dette bør omfatte 
regelmæssig rapportering og besvarelse af 
spørgsmål. Hvis nationale 
tilsynsmyndigheder træffer foranstaltninger 
i forbindelse med denne forordning, bør 
ansvarlighedsordninger i henhold til 
national ret fortsat finde anvendelse.
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Or. en

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Tilsynsrådet bør forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet en årlig rapport. 
Repræsentanter for tilsynsrådet bør 
kunne indbydes til at give møde for 
relevante udvalg i Europa-Parlamentet 
eller i de deltagende medlemsstaters 
nationale parlamenter. Europa-
Parlamentets mulighed for at nedsætte 
midlertidige undersøgelsesudvalg bør 
omfatte tilsynsrådets aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Betragtning 34 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34b) Med forbehold for artikel 263 
TEUF bør Domstolen have mulighed for 
at prøve lovligheden af retsakter vedtaget 
af ECB i dens egenskab af tilsynsråd, som 
skal have retsvirkning over for 
tredjemand.

Or. en

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) ECB bør således nedsætte et tilsynsråd (36) ECB bør således nedsætte et tilsynsråd 
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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.

til at forberede afgørelser om 
tilsynsspørgsmål, hvor der tages hensyn til 
nationale tilsynsmyndigheders særlige 
ekspertise. Tilsynsrådets formand bør 
indstilles af ECB's Styrelsesråd og vælges 
af Europa-Parlamentet. Tilsynsrådet bør 
endvidere bestå af repræsentanter for ECB 
og nationale myndigheder. For at 
muliggøre en passende rotation og samtidig 
sikre formandens fulde uafhængighed bør
den pågældendes 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. Tilsynsrådet kan bistås af et 
styringsudvalg med en mere begrænset 
sammensætning.

Or. en

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Tilsynsrådet bør have ansvar for 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
ECB's Styrelsesråds afgørelser. Forslag
fra tilsynsrådet bør accepteres af 
Styrelsesrådet, medmindre et kvalificeret 
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flertal at dets medlemmer forkaster dem. 

Or. en

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Betragtning 36 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36b) Hvis en national kompetent 
myndighed er uenig med en 
tilsynsafgørelse truffet af ECB, bør den 
kunne indbringe afgørelsen for Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed, som 
bør nedsætte et passende appelorgan, hvis 
afgørelser bør stiles til tilsynsrådet. Hvis 
der ved domstolene i en hjem- eller 
værtsmedlemsstat anlægges et søgsmål 
angående ECB's aktiviteter i dennes 
egenskab af tilsynsråd, bør ECB optræde 
som part i sagen.

Or. en

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
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, og 
enhver anden medlemsstat, som vælger at 
deltage i den fælles tilsynsmekanisme

Or. en

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) "ikke deltagende medlemsstat": en 
medlemsstat, der ikke har euroen som 
valuta, og som vælger ikke at deltage i den 
fælles tilsynsmekanisme

Or. en

Ændringsforslag 22
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 
Finanstilsynssystem, der er oprettet ved 
artikel 2 i forordning (EU) nr. 1093/2010,
(EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

I sin egenskab af tilsynsråd samarbejder
ECB 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 
Finanstilsynssystem, der er oprettet ved 
artikel 2 i forordning (EU) nr. 1093/2010,
(EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 23
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 med forbehold for EBA's 
beføjelser og 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:
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Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) at gennemføre tilsynsstresstest af 
kreditinstitutter til støtte for 
tilsynskontrollen

(h) at gennemføre tilsynsstresstest af 
kreditinstitutter til støtte for 
tilsynskontrollen og offentliggøre 
resultaterne af disse test

Or. en

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) at samordne og udtrykke en fælles 
holdning hos repræsentanter fra 
kompetente myndigheder i de deltagende 
medlemsstater, når den deltager i Den 
Europæiske Banktilsynsmyndigheds 
tilsynsråd og styrelsesudvalg, i spørgsmål
vedrørende de opgaver, som overdrages 
ECB ved denne forordning.

(l) at formulere en fælles holdning hos 
repræsentanter fra kompetente 
myndigheder i de deltagende 
medlemsstater, når den deltager i Den 
Europæiske Banktilsynsmyndigheds 
tilsynsråd og styrelsesudvalg, i spørgsmål, 
der direkte vedrører de opgaver, som 
overdrages ECB ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Denne forordning berører ikke de 
deltagende medlemsstaters relevante 
myndigheders ansvarsområder og dertil 
knyttede beføjelser med hensyn til at 
udføre tilsynsopgaver, der ikke er

4. Denne forordning berører ikke de 
deltagende medlemsstaters relevante 
myndigheders ansvarsområder og dertil 
knyttede beføjelser med hensyn til at 
udføre tilsynsopgaver, der ikke er
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omhandlet i denne forordning. overdraget i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nært samarbejde med de kompetente 
myndigheder i ikke deltagende 
medlemsstater

Deltagelse i den fælles tilsynsmekanisme 
for medlemsstater, der ikke har euroen 
som valuta

Or. en

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ECB kan med henblik herpå udstede 
retningslinjer og fremsætte anmodninger 
over for den kompetente nationale 
myndighed i den ikke deltagende
medlemsstat.

ECB kan med henblik herpå udstede 
retningslinjer og fremsætte anmodninger 
over for den kompetente nationale 
myndighed i denne medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det nære samarbejde mellem ECB og 
den kompetente nationale myndighed i en
ikke deltagende medlemsstat etableres ved 
en afgørelse vedtaget af ECB, når følgende 
betingelser er opfyldt:

2. Det nære samarbejde mellem ECB og 
den kompetente nationale myndighed i en 
medlemsstat, der ikke har euroen som 
valuta, men som vælger at deltage,
etableres ved en afgørelse vedtaget af ECB, 
når følgende betingelser er opfyldt:
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Or. en

Ændringsforslag 30
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.

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 deltagende
medlemsstater, der ikke har euroen som 
valuta, kan deltage fuldt ud og på lige 
vilkår med repræsentanterne fra de 
medlemsstater, der har euroen om valuta.

Or. en

Ændringsforslag 31
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 Europa-
Parlamentet efter indstilling fra ECB's 
Styrelsesråd.

Or. en

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5
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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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 33
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
forretningsorden for sig selv og for 
tilsynsrådet og offentliggør den. 
Forretningsordenen for tilsynsrådet sikrer 
lige behandling af alle tilsynsrådets
medlemmer. Forretningsordenen 
indeholder regler for formandens og 
næstformandens mandatperiode, som er på 
højst fem år, og som ikke kan fornyes.

Or. en

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Tilsynsrådet offentliggør sine 
mødeprotokoller.

Or. en
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Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Beslutningsprocedure

Tilsynsrådet, der træffe afgørelse med 
simpelt flertal, fremsætter forslag til 
ECB's Styrelsesråd i form af 
beslutningsforslag. Styrelsesrådet kan 
godkende disse beslutningsforslag, sende 
dem tilbage med kommentarer til 
tilsynsrådet eller forkaste dem. Hvis 
Styrelsesrådet forkaster 
beslutningsforslag fra tilsynsrådet, træffer 
det afgørelse med to tredjedeles flertal 
blandt sine stemmeberettigede 
medlemmer, jf. artikel 10 i statutten for 
ESCB og ECB. Et beslutningsforslag 
anses for vedtaget, hvis Styrelsesrådet 
ikke har reageret inden for en frist på tre 
uger.

Or. en

Ændringsforslag 36
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 Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen, Eurogruppen og de 
deltagende medlemsstaters nationale 
parlamenter en årlig rapport om udøvelsen 
af de opgaver, som den overdrages ved 
denne forordning.

Or. en



PA\917116DA.doc 21/22 PE498.084v01-00

DA

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formanden for ECB’s tilsynsråd 
forelægger denne rapport for Europa-
Parlamentet og Eurogruppen i 
tilstedeværelse af repræsentanter fra
enhver ikke deltagende medlemsstat, med 
hvilken et nært samarbejde i henhold til 
artikel 6 finder sted.

2. Formanden for ECB’s tilsynsråd 
forelægger denne rapport for Europa-
Parlamentet og Eurogruppen i 
tilstedeværelse af repræsentanter fra andre
deltagende medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 38
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. På Europa-Parlaments anmodning 
deltager formanden for tilsynsrådet i en 
høring om udøvelsen af tilsynsopgaverne
for Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
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 eller
Rådet stiller den.

Or. en

Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Klageadgang

En kompetent myndighed i en deltagende 
medlemsstat kan indbringe en afgørelse 
truffet af ECB for et klagenævn, jf.
forordning (EU) nr. 1093/2010. 

Or. en

Ændringsforslag 41
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. Kommissionen 
kommer med ledsagende forslag, hvor det 
er relevant, herunder forslag om
integration af alle nuværende 
tilsynsmyndigheder og -mekanismer i en 
fælles EU-finanstjenestemyndighed, der 
dækker hele sektoren.

Or. en


