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Ändringsförslag 269
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas en 
europeisk bankmyndighet (nedan kallad 
(den europeiska) myndigheten).

1. Genom denna förordning inrättas en 
europeisk banktillsynsmyndighet (nedan 
kallad myndigheten).

Or. en

Ändringsförslag 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för direktiven 
2006/48/EG, 2006/49/EG, 2002/87/EG, 
2005/60/EG, 2005/65/EG och 94/19/EG 
samt alla direktiv, förordningar och beslut 
som grundar sig på dessa rättsakter och alla 
rättsakter avseende myndighetens uppgifter 
som kan komma att antas av gemenskapen.

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för direktiven 
2006/48/EG, 2006/49/EG, 2002/87/EG, 
2005/60/EG, 2005/65/EG och 94/19/EG 
samt alla direktiv, förordningar och beslut 
som grundar sig på dessa rättsakter och alla 
rättsakter avseende myndighetens uppgifter 
som kan komma att antas av gemenskapen. 
Myndigheten ska inom 
tillämpningsområdet för dessa rättsakter 
endast agera i den utsträckning som dessa 
är tillämpliga på kreditinstitut och 
finansiella institut.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras inom vilket tillämpningsområde myndigheten kan agera. Denna 
förordning kan inte ändra tillämpningsområdet för befintliga sektorsförordningar.
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Ändringsförslag 271
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för direktiven 
2006/48/EG, 2006/49/EG, 2002/87/EG, 
2005/60/EG, 2005/65/EG och 94/19/EG 
samt alla direktiv, förordningar och beslut 
som grundar sig på dessa rättsakter och alla 
rättsakter avseende myndighetens uppgifter 
som kan komma att antas av gemenskapen.

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för denna förordning 
och direktiven 2006/48/EG, 2006/49/EG, 
2002/87/EG, 2005/60/EG, 2005/65/EG och 
94/19/EG samt alla direktiv, förordningar 
och beslut som grundar sig på dessa 
rättsakter och alla rättsakter avseende 
myndighetens uppgifter som kan komma 
att antas av EU.

Or. en

Ändringsförslag 272
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för direktiven 
2006/48/EG, 2006/49/EG, 2002/87/EG, 
2005/60/EG, 2005/65/EG och 94/19/EG 
samt alla direktiv, förordningar och beslut 
som grundar sig på dessa rättsakter och alla 
rättsakter avseende myndighetens 
uppgifter som kan komma att antas av 
gemenskapen.

2. Myndigheten ska vara verksam inom 
tillämpningsområdet för direktiven 
2006/48/EG, 2006/49/EG, 2002/87/EG, 
2005/60/EG, 2005/65/EG och 94/19/EG 
samt alla direktiv, förordningar och beslut 
som grundar sig på dessa rättsakter och alla 
EU-lagstiftningsakter avseende 
myndighetens uppgifter som kan komma 
att antas.

Or. en

Motivering

De direktiv som anger tillämpningsområdet för Europeiska bankmyndighetens verksamheter 
är enligt terminologin i artikel 290 i Lissabonfördraget ”lagstiftningsakter”. För att inte 
inkräkta på rättssäkerheten för den europeiska bankmyndigheten bör det inte finnas några 
fler definitioner av bankmyndighetens verksamheter i förordningen så som ”befogenheter att 
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handla på vissa områden, särskilt företagsstyrning och revision”. 

Ändringsförslag 273
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska också verka inom 
verksamhetsområdet för kreditinstitut, 
finansiella konglomerat, (alternativa) 
värdepappersföretag, betalningsinstitut 
och e-penninginstitut, inbegripet frågor 
som rör företagsstyrning, revision och 
finansrapportering, förutsatt att sådana 
åtgärder av myndigheten är nödvändiga 
för att säkerställa att den lagstiftning som 
avses i denna punkt tillämpas på ett 
effektivt och enhetligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 274
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Myndigheten ska också verka inom 
verksamhetsområdet för kreditinstitut, 
finansiella konglomerat, 
värdepappersföretag, betalningsinstitut 
och e-penninginstitut, inbegripet frågor 
som rör företagsstyrning, revision och 
finansrapportering, förutsatt att sådana 
åtgärder av myndigheten är nödvändiga 
för att fullständigt säkerställa en 
konsekvent harmonisering och en 
enhetlig tillämpning av den lagstiftning 
som avses i punkt 2 och av efterföljande 
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rättsligt bindande akter.

Or. en

Ändringsförslag 275
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Denna förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter, däribland 
befogenheten enligt artikel 226 i fördraget
att säkerställa att 
gemenskapslagstiftningen iakttas.

3. Denna förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter, däribland 
befogenheten enligt artikel 258 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt att 
säkerställa att EU-lagstiftningen iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 276
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra 
till att i) få den inre marknaden att fungera
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och 
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 

4. Myndigheten ska främja finansiell 
hållbarhet och en stark europeisk 
finansiell marknad i syfte att bidra till att 
i) få den inre marknaden att fungera bättre, 
bland annat genom att reglering och tillsyn 
i stabilitetssyfte når en hög, verkningsfull 
och enhetlig nivå, ii) skydda insättare och 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
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Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen. 

som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 277
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och 
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen. 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre och bli mer konkurrenskraftig på 
grundval av finansiell integrering och lika 
villkor, förhindrande och korrigering av 
systemrisker och gränsöverskridande 
risker, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig europeisk nivå, 
ii) skydda insättare och investerare, 
iii) säkerställa de finansiella marknadernas 
integritet, effektivitet och korrekta 
funktion, iv) värna stabiliteten i det 
finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 278
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och 
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ia) 
förebygga regelarbitrage och onödig 
konkurrens mellan medlemsstaterna i 
fråga om strikt tillsyn och genomförande 
av förordningen, ii) skydda insättare och 
investerare, iii) säkerställa de finansiella 
marknadernas integritet, effektivitet och 
korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 279
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
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insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och 
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

insättare och investerare samt andra 
intressenter och de offentliga finanserna, 
iii) säkerställa de finansiella marknadernas 
integritet, effektivitet och korrekta 
funktion, iv) värna stabiliteten i det 
finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen. 

Or. en

Ändringsförslag 280
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och 
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
öppenhet, effektivitet och korrekta 
funktion samt dess hållbara interaktion 
med realekonomin, iv) värna stabiliteten i 
det finansiella systemet och v) stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.
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Or. en

Ändringsförslag 281
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och 
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, 
iv) minska den finansiella 
procyklikaliteten och i största allmänhet
värna stabiliteten i det finansiella systemet 
på kort, medellång och lång sikt och 
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 282
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
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tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och 
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och 
v) främja att penningpolitiken genomförs 
på ett smidigt sätt på marknaderna och 
garantera att krediter kan spåras och 
bankinsättningar och institutionella 
fonder kan kontrolleras samt stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 283
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och 
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och 
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen under beaktande av 
behovet att öka konkurrensen och 
innovationerna på den inre marknaden 
och trygga den globala 
konkurrenskraften. I detta syfte ska 
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tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet,
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen under beaktande av 
behovet att öka konkurrensen och 
innovationerna på den inre marknaden 
och trygga den globala 
konkurrenskraften. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en
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Motivering

För att så som angavs i Skinnerbetänkandet beakta behovet att öka konkurrensen.

Ändringsförslag 285
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet,
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen och vi) bidra till 
likvärdiga konkurrensvillkor genom att 
utveckla gemensamma metoder för 
bedömningen av produktegenskapernas 
och distributionsprocessens effekter på 
institutens finansiella ställning och på 
konsumentskyddet. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 286
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och 
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och 
v) uppnå EMU-målen och stärka den 
internationella samordningen mellan 
tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 287
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion,

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
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iv) värna stabiliteten i det finansiella 
systemet och v) stärka den internationella 
samordningen mellan tillsynsorganen. I 
detta syfte ska myndigheten bidra till att 
säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig 
och effektiv tillämpning av de 
gemenskapsrättsakter som avses i 
artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

stabiliteten i det finansiella systemet, 
v) stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen och vi) förhindra 
att kreditbubblor i framtiden uppkommer 
från de finansiella instituten i EU. I detta 
syfte ska myndigheten bidra till att 
säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig 
och effektiv tillämpning av de 
gemenskapsrättsakter som avses i 
artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen 
och avge yttranden till Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen.

Or. en

Motivering

Kreditbubblornas betydelse i den befintliga krisen gör det nödvändigt att ha en uttrycklig 
hänvisning till förebyggandet av dem som ett av den europeiska bankmyndighetens mål. 

Ändringsförslag 288
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet, v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen och vi) förebygga 
regelarbitrage och bidra till likvärdiga 
konkurrensvillkor. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
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Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att den europeiska bankmyndigheten i alla sina åtgärder beaktar den bredare 
globala konkurrensbilden, inbegripet förebyggande av regelarbitrage. Myndigheten ska också 
genomföra ekonomiska analyser för att kunna fatta mer välinformerade beslut om vilka 
konsekvenser dess åtgärder har på den bredare marknaden och vilka konsekvenser händelser 
på den bredare marknaden har på myndighetens åtgärder. Detta överensstämmer med bästa 
praxis på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag 289
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög,
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet, v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen och vi) förebygga 
regelarbitrage och bidra till globalt 
likvärdiga konkurrensvillkor. I detta syfte 
ska myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 290
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet, v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen och vi) förebygga 
regelarbitrage och bidra till likvärdiga 
konkurrensvillkor. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
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finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet, v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen och vi) förebygga 
regelarbitrage. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet, v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen och vi) bidra till 
likvärdiga konkurrensvillkor genom att 
utveckla gemensamma metoder för 
bedömningen av produktegenskapernas 
och distributionsprocessens effekter på 
institutens finansiella ställning och på 
konsumentskyddet. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
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Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av erfarenheterna från 2008/2009 bör stresstest, inbegripet 
konsekvensanalyser av kunder, utföras på gemenskapsnivå med gemensam metodik för att 
därigenom skapa lika villkor vad gäller räddningsaktioner. 

Ändringsförslag 293
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
och samarbetet mellan tillsynsorganen, 
öka den globala konkurrenskraften samt 
stödja den finansiella utvecklingen i 
mindre utvecklade ekonomier. I detta syfte 
ska myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 294
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
harmonisering och tillämpning av de 
gemenskapsrättsakter som avses i artikel 
1.2, främja integration och enhetlighet i 
tillsynen, avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen samt genomföra 
ekonomiska analyser av marknaderna för 
att verka för att myndighetens mål 
uppnås. 

Or. en

Ändringsförslag 295
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
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insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen samt genomföra 
ekonomiska analyser av marknaderna för 
att främja att myndighetens mål uppnås.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att den europeiska bankmyndigheten i alla sina åtgärder beaktar den bredare 
globala konkurrensbilden, inbegripet förebyggande av regelarbitrage. Myndigheten ska också 
genomföra ekonomiska analyser för att kunna fatta mer välinformerade beslut om vilka 
konsekvenser dess åtgärder har på den bredare marknaden, och vilka konsekvenser händelser 
på den bredare marknaden har på myndighetens åtgärder. Detta överensstämmer med bästa 
praxis på medlemsstatsnivå. 

Ändringsförslag 296
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
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mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen samt genomföra 
ekonomiska analyser av marknaderna för 
att främja att myndighetens mål uppnås.

Or. en

Motivering

För att så som angavs i Skinnerbetänkandet beakta behovet att öka konkurrensen.

Ändringsförslag 297
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till 
att i) få den inre marknaden att fungera 
bättre, bland annat genom att reglering och 
tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, 
verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda 
insättare och investerare, iii) säkerställa de 
finansiella marknadernas integritet, 
effektivitet och korrekta funktion, iv) värna 
stabiliteten i det finansiella systemet och v) 
stärka den internationella samordningen 
mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska 
myndigheten bidra till att säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av de gemenskapsrättsakter 
som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i 
tillsynen och avge yttranden till 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen samt genomföra 
ekonomiska analyser av marknaderna för 
att främja att myndighetens mål uppnås. 
Myndigheten ska beakta internationellt 
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överenskomna standarder och praxis.

Or. en

Ändringsförslag 298
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under fullgörandet av sina åligganden 
ska myndigheten särskilt uppmärksamma 
institut med EU-dimension, framför allt 
genom att försäkra sig om nära 
förbindelser med de tillsynskollegier som 
ansvarar för tillsynen över dem.

Or. en

Ändringsförslag 299
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När myndigheten fullgör sina 
åligganden enligt denna förordning ska 
myndigheten handla självständigt och 
objektivt med enbart Europeiska unionens 
bästa i åtanke.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att garantera de europeiska tillsynsmyndigheternas reglerings- och 
tillsynsmässiga, institutionella och ekonomiska oberoende. Därför föreslås att en tydlig 
hänvisning till deras oberoende infogas i förordningarna. Denna bestämmelse skulle 
komplettera andra bestämmelser i förordningarna som är inriktade på oberoendet för
exempelvis de europeiska tillsynsmyndigheternas ordförande.
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Ändringsförslag 300
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
EU-systemet för finansiell tillsyn

1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt 
system för finansiell tillsyn, vars 
huvudsakliga syfte är att se till att 
reglerna för finanssektorn tillämpas på ett 
sätt som bevarar den finansiella 
stabiliteten och därmed garanterar 
förtroendet för det finansiella systemet 
som helhet, med tillräckligt skydd för 
konsumenter av finansiella tjänster.
2. Det europeiska systemet för finansiell 
tillsyn ska bestå av följande:
a) Europeiska systemriskrådet. 
b) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(värdepapper och marknader) inrättad 
genom förordning (EU) nr .../... (ESMA). 
c) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(försäkringar och tjänstepensioner) 
inrättad genom förordning (EU) nr …/… 
(EIOPA).
d) Myndigheten. 
e) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(gemensamma kommittén), som föreskrivs 
i artikel 40.
f) De myndigheter i medlemsstaterna som 
anges i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 
…/… (ESMA), förordning (EG) nr 
…/2009 (EIOPA) och förordning (EG) nr 
…/… (EBA).
g) Kommissionen, när det gäller 
utförandet av de uppgifter som avses i 
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artiklarna 7 och 9.
3. Myndigheten ska inom den 
gemensamma kommitté för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna som inrättas genom 
artikel 40 samarbeta nära och 
regelbundet med Europeiska 
systemriskrådet, Europeiska 
tillsynsmyndigheten (försäkringar och 
tjänstepensioner) och Europeiska 
tillsynsmyndigheten (värdepapper och 
marknader) för att säkerställa 
sektorsövergripande konsekvens i arbetet 
och därvid nå fram till gemensamma 
ståndpunkter på området för tillsyn över 
finansiella konglomerat och andra 
sektorsövergripande frågor.
4. Enligt principen om lojalt samarbete i 
artikel 4.3 i EU-fördraget ska parterna 
inom ESFS samarbeta med förtroende 
och full ömsesidig respekt, i synnerhet 
genom att tillse att lämplig och tillförlitlig 
information utbytes.
5. Endast de tillsynsmyndigheter som 
ingår i det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn har rätt att utöva tillsyn 
över finansiella institutioner som bedriver 
verksamhet i Europeiska unionen.

Or. en

Motivering

För att så som angavs i Goulardbetänkandet inbegripa kommissionen i det europeiska 
systemet för finansiell tillsyn.

Ändringsförslag 301
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
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EU-systemet för finansiell tillsyn
1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt 
system för finansiell tillsyn (ESFS) som 
ska fungera som ett integrerat nätverk 
som samlar alla de tillsynsmyndigheter i 
medlemsstaterna och i Europeiska 
unionen som har befogenheter på 
området för finansiell tillsyn och som 
avses i denna förordning och relaterade 
EU-förordningar. Huvudsyftet är att 
trygga en stark och konsekvent europeiskt 
tillsyn över finansiella institut som 
kommer att inge tillförsikt i det finansiella 
systemet, stödja hållbar europeisk tillväxt 
och tillgodose företagens och 
medborgarnas behov.
2. ESFS ska bestå av följande:
a) Europeiska systemriskrådet.
b) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(värdepapper och marknader) inrättad 
genom förordning (EU) nr .../... (ESMA).
c) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(försäkringar och tjänstepensioner) 
inrättad genom förordning (EU) nr …/… 
(EIOPA).
d) Myndigheten. 
e) Den gemensamma kommitté för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna 
(gemensamma kommittén) som föreskrivs 
i artikel 40.
f) De myndigheter i medlemsstaterna som 
avses i artikel 1.2 i förordningarna (EG) 
nr .../... (ESMA), förordning (EG) nr 
…/2009 (EIOPA) och förordning (EG) nr 
…/… (EBA).
g) Kommissionen, när det gäller 
utförandet av de uppgifter som avses i 
artiklarna 7 och 9.
3. Enligt principen om lojalt samarbete i 
artikel 4.3 i EU-fördraget ska alla 
parterna inom ESFS samarbeta nära med 
förtroende och full ömsesidig respekt. 
4. Alla finansiella institut omfattas av 
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rättsligt bindande akter enligt EU-rätt och 
tillsyn från de behöriga myndigheter som 
ingår i ESFS. 
5. ESFS förhindrar inte att de behöriga 
myndigheterna utövar nationella 
tillsynsbefogenheter i överensstämmelse 
med rättsligt bindande EU-akter och i 
enlighet med internationella 
tillsynsprinciper för banktillsyn.
6. Endast de tillsynsmyndigheter som 
ingår i det europeiska systemet för 
finansiell tillsyn har rätt att utöva tillsyn 
över finansiella institut i Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 302
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) finansiella institut: ”kreditinstitut” 
enligt definitionen i direktiv 2006/48/EG, 
”värdepappersföretag” enligt definitionen 
i direktiv 2006/49/EG och ”finansiella 
konglomerat” enligt definitionen i direktiv 
2002/87/EG,

(1) finansiella institut: varje företag vars 
huvudsakliga verksamhet är att ta emot 
insättningar, bevilja krediter, 
tillhandahålla försäkringstjänster eller 
andra finansiella tjänster till sina kunder 
eller medlemmar eller bedriva finansiell 
investeringsverksamhet eller handel i 
finansiella instrument i egen räkning
samt varje annat företag eller enhet som 
bedriver verksamhet i Europeiska 
unionen och vars verksamhet är av 
liknande karaktär, även om de inte direkt 
gör affärer med allmänheten, 

Or. en
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Ändringsförslag 303
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) finansiella institut: ”kreditinstitut” 
enligt definitionen i direktiv 2006/48/EG, 
”värdepappersföretag” enligt definitionen 
i direktiv 2006/49/EG och ”finansiella 
konglomerat” enligt definitionen i direktiv 
2002/87/EG, 

(1) finansiella institut: företag och enheter 
som omfattas av någon av de rättsakter 
som anges i artikel 1.2. I fråga om 
direktiv 2005/60/EG avser ”finansiella 
institut” dock enbart kreditinstitut och 
finansiella institut enligt definitionen i det 
direktivet,

Or. en

Ändringsförslag 304
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) finansiella institut: ”kreditinstitut” 
enligt definitionen i direktiv 2006/48/EG, 
”värdepappersföretag” enligt definitionen i 
direktiv 2006/49/EG och ”finansiella 
konglomerat” enligt definitionen i direktiv 
2002/87/EG,

(1) finansiella institut: ”kreditinstitut” 
enligt definitionen i direktiv 2006/48/EG, 
”värdepappersföretag” enligt definitionen i 
direktiv 2006/49/EG och ”finansiella 
konglomerat” enligt definitionen i direktiv 
2002/87/EG samt allmänt företag och 
enheter av alla slag som omfattas av 
någon av de rättsakter som anges i 
artikel 1.2, 

Or. en
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Ändringsförslag 305
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) finansiella institut: ”kreditinstitut” 
enligt definitionen i direktiv 2006/48/EG, 
”värdepappersföretag” enligt definitionen i 
direktiv 2006/49/EG och ”finansiella 
konglomerat” enligt definitionen i direktiv 
2002/87/EG,

(1) finansiella institut: ”kreditinstitut” 
enligt definitionen i direktiv 2006/48/EG, 
”värdepappersföretag” enligt definitionen i 
direktiv 2006/49/EG och ”finansiella 
konglomerat” enligt definitionen i direktiv 
2002/87/EG, samt offentliga banker, 
särskilt utvecklingsbankerna,

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslag gäller EIB som är en offentlig utvecklingsbank som inte är underkastad 
en nationell bankmyndighets kontroll. År 2007 krävde Europaparlamentet efter en politisk 
debatt om Europeiska investeringsbankens årsrapport 2006 att denna institution skulle 
underkastas samma tillsynsregler som kreditinstituten liksom en verkligt oberoende kontroll 
av styrningen.

Ändringsförslag 306
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) behöriga myndigheter: behöriga 
myndigheter enligt definitionerna i direktiv 
2006/48/EG och 2006/49/EG samt, när det 
gäller system för garanti av insättningar, 
organ som förvaltar system för garanti av 
insättningar enligt direktiv 94/19/EG.

(2) behöriga myndigheter: behöriga 
myndigheter för kreditinstitut och 
finansiella institut enligt definitionerna i 
direktiv 2006/48/EG, 2006/49/EG,
2007/64/EG, 2009/110/EG, 2002/65/EG 
och 2005/60/EG samt, när det gäller 
system för garanti av insättningar, 
offentliga organ som förvaltar system för 
garanti av insättningar eller, om systemet 
förvaltas av ett privatägt företag, den
offentliga myndighet som utövar tillsyn 
över det enligt direktiv 94/19/EG. 
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Or. en

Ändringsförslag 307
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) behöriga myndigheter: behöriga 
myndigheter enligt definitionerna i direktiv 
2006/48/EG och 2006/49/EG samt, när det 
gäller system för garanti av insättningar, 
organ som förvaltar system för garanti av 
insättningar enligt direktiv 94/19/EG.

(2) behöriga myndigheter: behöriga 
myndigheter enligt definitionerna i direktiv 
2006/48/EG och 2006/49/EG samt, när det 
gäller system för garanti av insättningar, de 
behöriga myndigheter som avses i direktiv 
94/19/EG.

Or. en

Ändringsförslag 308
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) En systemrisk är en risk för 
störningar av de finansiella tjänsterna 
som orsakas av en betydande försämring 
av hela eller delar av det finansiella 
systemet och som potentiellt kan få 
allvarliga negativa konsekvenser för 
realekonomin. Alla typer av finansiella 
institut och instrument kan potentiellt få 
systembetydelse i någon grad. 

Or. en
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Ändringsförslag 309
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) En gränsöverskridande risk är en 
risk som orsakas av ekonomiska 
obalanser eller finansiella sammanbrott i 
hela eller delar av Europeiska unionen 
och som potentiellt kan få betydande 
negativa konsekvenser för 
transaktionerna mellan ekonomiska 
aktörer i två eller flera medlemsstater, för 
den inre marknadens funktion eller för de 
offentliga finanserna i EU eller någon av 
dess medlemsstater. Alla typer av 
ekonomiska och finansiella risker kan 
potentiellt få gränsöverskridande 
betydelse i någon grad. 

Or. en

Ändringsförslag 310
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska vara ett 
gemenskapsorgan med status som juridisk 
person.

1. Myndigheten ska vara ett EU-organ
med status som juridisk person.

Or. en
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Ändringsförslag 311
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När myndigheten utför uppgifter 
enligt denna förordning ska myndigheten 
handla oberoende och objektivt med 
enbart Europeiska unionens bästa i 
åtanke. 

Or. en

Motivering

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna ska arbeta med hela EU:s bästa i åtanke.

Ändringsförslag 312
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Som medlemmar av myndigheten ska 
nationella tillsynsmyndigheter verka med 
EU-dimension.

Or. en

Ändringsförslag 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska ha sitt säte i London. Myndigheten ska ha sitt säte i Frankfurt.
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Or. en

Ändringsförslag 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska ha sitt säte i London. Myndigheten ska ha sitt säte i Frankfurt.

Or. en

Motivering

Det underlättar samordningen av myndigheternas arbete. 

Ändringsförslag 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska ha sitt säte i London. Myndigheten ska ha sitt säte i ...

Or. en

Motivering

I Europeiska rådets slutsatser av den 13 december 2003 framhålls följande: 
”Medlemsstaternas företrädare, församlade på stats- eller regeringschefsnivå, kom slutligen 
överens om att prioritera anslutande stater, när dessa väl har kommit med i unionen, vid 
fördelningen av sätet för andra kontor eller byråer som ska inrättas i framtiden. Detta 
föregriper dock inte att om en europeisk åklagarmyndighet inrättas kommer den att ha sitt 
säte i Luxemburg i enlighet med bestämmelserna i beslutet av den 8 april 1965.”
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Ändringsförslag 316
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska ha följande uppgifter: 1. För att säkerställa en effektiv och 
konsekvent europeisk tillsyn över 
finansiella institut ska myndigheten ha 
följande uppgifter: 

Or. en

Ändringsförslag 317
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att bidra till upprättandet av 
gemensamma standarder och metoder av 
hög kvalitet för reglering och tillsynt, bland 
annat genom att avge yttranden till 
gemenskapsinstitutionerna och utarbeta 
riktlinjer, rekommendationer och förslag 
till tekniska standarder som ska grundas på 
de rättsakter som anges i artikel 1.2.

a) Att bidra till upprättandet av 
gemensamma standarder och metoder av 
hög kvalitet för reglering och tillsynt, bland 
annat genom att avge yttranden till EU-
institutionerna och utarbeta riktlinjer, 
rekommendationer och förslag till tekniska 
standarder som ska grundas på denna 
förordning och de rättsakter som anges i 
artikel 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 318
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att bidra till en konsekvent tillämpning 
av gemenskapslagstiftningen, bland annat 

b) Att bidra till en konsekvent tillämpning 
av gemenskapslagstiftningen, bland annat 
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genom att bidra till en gemensam 
tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, 
ändamålsenlig och effektiv tillämpning av 
de rättsakter som anges i artikel 1.2, 
förebygga regelarbitrage, medla och lösa 
tvister mellan behöriga myndigheter, 
främja inbördes överensstämmelse i 
tillsynskollegiernas verksamhet och vidta 
åtgärder i krissituationer.

genom att bidra till en gemensam 
tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, 
ändamålsenlig och effektiv tillämpning av 
de rättsakter som anges i artikel 1.2, 
förebygga regelarbitrage, medla och lösa 
tvister mellan behöriga myndigheter, 
främja effektiv och konsekvent tillsyn över 
finansiella institut med EU-dimension 
samt sörja för inbördes överensstämmelse 
i tillsynskollegiernas verksamhet och vidta 
åtgärder i krissituationer.

Or. en

Ändringsförslag 319
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att bidra till en konsekvent tillämpning 
av gemenskapslagstiftningen, bland annat 
genom att bidra till en gemensam 
tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, 
ändamålsenlig och effektiv tillämpning av 
de rättsakter som anges i artikel 1.2, 
förebygga regelarbitrage, medla och lösa 
tvister mellan behöriga myndigheter, 
främja inbördes överensstämmelse i 
tillsynskollegiernas verksamhet och vidta 
åtgärder i krissituationer. 

b) Att bidra till en konsekvent tillämpning 
av standarder och EU-lagstiftningen, 
bland annat genom att bidra till en 
gemensam tillsynskultur, säkerställa en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillämpning av denna förordning och de 
rättsakter som anges i artikel 1.2, 
förebygga regelarbitrage, medla och lösa 
tvister mellan behöriga myndigheter, sörja 
för inbördes överensstämmelse i 
tillsynskollegiernas verksamhet och vidta 
åtgärder bland annat i krissituationer.

Or. en
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Ändringsförslag 320
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att bidra till en konsekvent tillämpning 
av gemenskapslagstiftningen, bland annat 
genom att bidra till en gemensam 
tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, 
ändamålsenlig och effektiv tillämpning av 
de rättsakter som anges i artikel 1.2, 
förebygga regelarbitrage, medla och lösa 
tvister mellan behöriga myndigheter, 
främja inbördes överensstämmelse i 
tillsynskollegiernas verksamhet och vidta 
åtgärder i krissituationer.

b) Att bidra till en konsekvent tillämpning 
av EU-lagstiftningsakter, bland annat 
genom att bidra till en gemensam 
tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, 
ändamålsenlig och effektiv tillämpning av 
de rättsakter som anges i artikel 1.2, 
förebygga regelarbitrage, medla och lösa 
tvister mellan behöriga myndigheter, 
främja inbördes överensstämmelse i 
tillsynskollegiernas verksamhet och vidta 
åtgärder i krissituationer.

Or. en

Justification

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions.</Original> The supervisory process involves discretionary decision-making, 
which under the current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying 
and naming some institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU 
dimension”, is not appropriate as there is no criteria for such distinctions. 

Ändringsförslag 321
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Underlätta delegering av uppgifter och 
ansvar mellan behöriga myndigheter.

c) Stimulera och underlätta delegering av 
uppgifter och ansvar mellan behöriga 
myndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 322
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Underlätta delegering av uppgifter och 
ansvar mellan behöriga myndigheter.

c) Främja och underlätta delegering av 
uppgifter och ansvar mellan behöriga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 323
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Samarbeta nära med ESRB, bland annat 
genom att ge detta organ all information 
som krävs för att det ska kunna genomföra 
sina uppgifter och säkerställa att dess 
varningar och rekommendationer följs upp 
korrekt.

d) Samarbeta nära med ESRB, bland annat 
genom att ge detta organ all information 
som krävs för att det ska kunna genomföra 
sina uppgifter i enlighet med artikel 21.2 
och säkerställa att dess varningar och 
rekommendationer följs upp korrekt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget följer lämpliga begränsningar av informationsinsamlingsbefogenheterna i
senare ändringsförslag för artikel 21.2. Det finns ett klart behov av att förbättra 
informationsutbytet för att öka förståelsen för systemrisker. Det är dock viktigt att inte 
undergräva marknadssentimenten genom eventuellt röjande av känsliga och konfidentiella 
uppgifter som skulle kunna störa de finansiella marknadernas korrekta funktion. 
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Ändringsförslag 324
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Samarbeta nära med Europeiska 
värdepappers- och 
marknadsmyndighetens enhet för 
investerarskydd, godkännande och 
övervakning av produkter och deras 
marknadsföring, särskilt genom att förse 
myndigheten med den information som 
den behöver för att utföra sin uppgift. 

Or. en

Motivering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten bör anförtros investerarskyddet. 
Endast en tillsynsmyndighet bör ansvara för den uppgiften, men den behöver assistans. Det är 
så som vi kommer närmast ”twin peaks”-modellen utan att radikalt ändra hela de tre 
föreslagna ESFS-förordningarna. 

Ändringsförslag 325
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Genomföra kollegiala utvärderingar av 
behöriga myndigheter i syfte att öka den 
inbördes överensstämmelsen mellan 
resultaten av tillsynen.

e) Ordna och genomföra kollegiala 
utvärderingar av behöriga myndigheter i 
syfte att öka den inbördes 
överensstämmelsen mellan resultaten av 
tillsynen.

Or. en
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Ändringsförslag 326
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Genomföra kollegiala utvärderingar av 
behöriga myndigheter i syfte att öka den 
inbördes överensstämmelsen mellan 
resultaten av tillsynen.

e) Ordna och genomföra kollegiala 
utvärderingar av behöriga myndigheter i 
syfte att öka den inbördes 
överensstämmelsen mellan resultaten av 
tillsynen.

Or. en

Ändringsförslag 327
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Bedöma, framför allt, tillgången till 
och kostnaderna för krediter till hushåll 
och företag, särskilt små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 328
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Genomföra ekonomiska analyser av 
marknader, risker och relevanta 
högbelånade företag som information för 
beviljande av ansvarsfrihet för 
myndigheten.
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Or. en

Ändringsförslag 329
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fc) Främja investerarskyddet och skyddet 
för sparmedel.

Or. en

Ändringsförslag 330
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Fullgöra varje annan specifik uppgift 
som anges i denna förordning eller i de 
gemenskapsrättsakter som avses i 
artikel 1.2.

g) Fullgöra varje annan specifik uppgift 
som anges i denna förordning eller i de 
EU-rättsakter som avses i artikel 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 331
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Vara kontroll- och tillsynsmyndighet 
för alla institut som åsyftas i artikel 2 och 
som inte är underkastade en nationell 
tillsynsmyndighets kontroll.
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Or. fr

Motivering

Vissa kreditinstitut och eller utvecklingsbanker, såsom Europeiska investeringsbanken, är inte 
underkastade en nationell tillsynsmyndighets kontroll eftersom de är internationella 
finansinstitut. Förslaget syftar till att den nya europeiska bankmyndigheten ska fylla denna 
funktion som tillsyns- och regleringsmyndighet. Detta förslag gäller framför allt Europeiska 
investeringsbanken.

Ändringsförslag 332
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Om så är lämpligt ta över alla 
befintliga uppgifter från Europeiska 
banktillsynskommittén.

Or. en

Ändringsförslag 333
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) Offentliggöra och regelbundet 
uppdatera information om sitt 
verksamhetsområde på sin webbplats för 
att ge allmänheten lättillgänglig 
information.

Or. en
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Ändringsförslag 334
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Kräva att nationella behöriga 
myndigheter genomför stresstest enligt en 
gemensam metodik.

Or. en

Motivering

Europeiska bankmyndigheten bör ha behörighet att genomföra stresstest för att garantera 
systemets motståndskraft och inhämta relevant information i ett harmoniserat rapportformat 
och med en harmoniserad metodik i enlighet med artikel 17.

Ändringsförslag 335
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) fatta enskilda beslut riktade till behöriga 
myndigheter i de specifika fall som avses i 
artiklarna 10 och 11,

d) fatta enskilda eller kollektiva beslut 
riktade till behöriga myndigheter i de 
specifika fall som avses i artiklarna 10 och 
11,

Or. en

Ändringsförslag 336
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) fatta enskilda beslut riktade till 
finansiella institut i de specifika fall som 

utgår
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avses i artiklarna 9.6, 10.3 och 11.3, och

Or. en

Ändringsförslag 337
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) fatta enskilda beslut riktade till 
finansiella institut i de specifika fall som 
avses i artiklarna 9.6, 10.3 och 11.3, och

e) fatta enskilda eller kollektiva beslut 
riktade till finansiella institut i de specifika 
fall som avses i artiklarna 9.6, 10.3 och 
11.3, och

Or. en

Ändringsförslag 338
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

. fa) förbjuda handel med vissa produkter 
eller vissa typer av transaktioner om 
Europeiska systemriskrådet utfärdat den 
rekommendationen till myndigheten för 
att förhindra att finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet, 
inbegripet investerarskyddsfrågor, eller 
stabiliteten inom hela eller delar av det 
finansiella systemet i unionen allvarligt 
skadas. Efter en bestämd tidsperiod som 
fastställs i förbudet ska Europeiska 
systemriskrådet och myndigheten pröva 
om förbjudet bör bestå. Förbud för 
produkter och transaktioner ska vara en 
sista utväg.

Or. en
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Ändringsförslag 339
Marta Andreasen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Reglera handeln med finansiella 
produkter både på marknader med 
stigande och på marknader med 
avtagande aktivitet för att förebygga att 
investerarskyddet skadas och för att 
bevara de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet. För att 
upprätthålla likviditeten på marknaderna 
kan blankning tillåtas efter en 
prisuppgång. 

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheten bör ha rätt att själv välja mellan att med beaktande av behovet av 
investerarskydd tillåta rimlig marknadspraxis eller att reglera för att få en optimalt 
fungerande marknad. 

Ändringsförslag 340
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) säkerställa att de nationella 
myndigheterna har tillräcklig information 
om finansiella institut, och ta del av 
denna information när den gäller institut 
med EU-dimension,

Or. en
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Motivering

Det finns uppenbart ett behov av förbättrat informationsutbyte för att öka förståelsen för 
systemrisker. Det finns dock redan informationsinsamling och kanaler för informationsutbyte 
mellan de behöriga myndigheterna och myndigheten bör inte rikta direkta informationskrav 
till enskilda enheter. 

Ändringsförslag 341
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) direkt samla in den nödvändiga 
informationen om finansiella institut,

Or. en

Ändringsförslag 342
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) främja åtgärder som samordnas 
mellan behöriga myndigheter i enlighet 
med artikel 16, inbegripet utövandet av 
deras befogenheter som medlemmar av 
myndigheten för att möjliggöra en 
gemensam EU-hantering av systemrisker 
eller gränsöverskridande risker,

Or. en
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Ändringsförslag 343
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) analysera och övervaka om det finns 
produkter eller transaktionstyper på den 
inre finansiella marknaden som hotar 
hela eller en del av det finansiella 
systemet,

Or. en

Motivering

Det är inte realistiskt att Europeiska bankmyndigheten ska granska varje produkt och 
transaktionstyp. Dessutom finns det redan reglering, t.ex. i fråga om konsumentskydd, 
finansiell rådgivning, kapitalkrav och illojal konkurrens. Dessa befintliga förordningar utgör 
redan ett skydd för konsumenten och för enheten. 

Ändringsförslag 344
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Vid utövandet av de befogenheter som 
avses i punkt 2a och d ska myndigheten 
beakta nationella lagar i medlemsstaterna 
som överensstämmer med 
gemenskapsrätten. 

Or. en
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Ändringsförslag 345
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska i fråga om juridiska 
personer eller verksamheter med 
gemenskapsdimensioner utöva alla 
exklusiva tillsynsbefogenheter som den 
tilldelats genom de rättsakter som avses i 
artikel 1.2. 

utgår

Or. en

Motivering

Tillsynen på nationell nivå ska huvudsakligen skötas av de nationella myndigheterna.

Ändringsförslag 346
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska i fråga om juridiska 
personer eller verksamheter med 
gemenskapsdimensioner utöva alla 
exklusiva tillsynsbefogenheter som den 
tilldelats genom de rättsakter som avses i 
artikel 1.2. 

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 347
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska i fråga om juridiska 
personer eller verksamheter med 
gemenskapsdimensioner utöva alla 
exklusiva tillsynsbefogenheter som den 
tilldelats genom de rättsakter som avses i 
artikel 1.2. 

3. Myndigheten ska i fråga om juridiska 
personer eller verksamheter med 
EU-dimensioner utöva alla exklusiva 
EU-tillsynsbefogenheter som den tilldelats 
genom de rättsakter som avses i artikel 1.2. 

Or. en

Ändringsförslag 348
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska myndigheten ha 
tillräckliga utrednings- och
verkställandebefogenheter enligt 
tillämplig lagstiftning och möjlighet att ta 
ut avgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 349
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska myndigheten ha 
tillräckliga utrednings- och 
verkställandebefogenheter enligt tillämplig 

I detta syfte ska myndigheten ha 
tillräckliga utrednings- och 
verkställandebefogenheter enligt tillämplig 
lagstiftning och möjlighet att ta ut avgifter. 
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lagstiftning och möjlighet att ta ut avgifter. Myndigheten ska utöva de exklusiva 
tillsynsbefogenheterna och genomföra 
utredningar i nära samarbete med de 
behöriga myndigheterna och ta till vara 
deras expertis, resurser och befogenheter.

Or. en

Motivering

Myndigheten ska samarbeta nära med de behöriga myndigheterna. Det är viktigt att den nya 
tillsynsstrukturen bygger på de behöriga myndigheternas expertis, resurser och befogenheter 
när de exklusiva tillsynsbefogenheterna utövas och utredningar genomförs. 

Ändringsförslag 350
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska myndigheten ha 
tillräckliga utrednings- och 
verkställandebefogenheter enligt tillämplig 
lagstiftning och möjlighet att ta ut avgifter.

I detta syfte ska myndigheten ha 
tillräckliga EU-omfattande utrednings- och 
verkställandebefogenheter enligt tillämplig 
lagstiftning och möjlighet att ta ut avgifter.

Or. en

Ändringsförslag 351
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Befogenheter för medlemsstaternas 

myndigheter när de är behöriga 
myndigheter och medlemmar av 

myndigheten
För att uppnå myndighetens mål ska 
medlemsstaternas myndigheter när de är 
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behöriga myndigheter som medlemmar av 
myndigheten ha befogenheter att anta 
förebyggande och avhjälpande 
tillsynsåtgärder. Dessa befogenheter, som 
avser finansiella institut och som ska 
utövas i proportionell omfattning, 
inbegriper möjligheten att 
a) kräva och ta emot tillräcklig 
information, 
b) införa rapporterings- och 
offentlighetskrav, 
c) genomföra inspektioner på plats,
d) anta tillsynsåtgärder (även sådana som 
gäller intressekonflikter, gott styre, 
likviditet, provisioner, utdelnings- och 
ersättningsprinciper), 
e) dela upp eller avskilja 
bankverksamheter från handel och andra 
verksamheter utanför försörjningssektorn 
i händelse av relevant risk som 
utvärderats enligt gemensamma kriterier,
f) begränsa eller tillfälligt förbjuda vissa 
produkter eller transaktionstyper som 
direkt eller indirekt kan orsaka kraftiga 
svängningar på marknaderna eller störa 
hela eller en del av det europeiska 
finansiella systemet, de offentliga 
finanserna eller realekonomin,
g) beordra finansiella institut att bedriva 
sin verksamhet genom ett dotterbolag i 
händelse av relevant intern risk som 
utvärderats enligt gemensamma kriterier, 
h) förelägga avskräckande böter,
i) inkompetensförklara chefer och 
direktörer,
j) avskeda företagsledning eller styrelse,
k) ingripa tillfälligt i finansiella institut,
l) dra in förmånen av begränsat ansvar 
för större aktieägare i finansiella institut 
om de är passiva i försvaret av 
företagsintressena, exempelvis vid 
bristande öppenhet, oförsiktig utlåning 
eller inlåning eller allvarliga och 
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systematiska överträdelser, 
m) utsträcka det finansiella ansvaret till 
chefer, direktörer eller finansiella institut 
som orsakar eller medverkar till allvarliga 
och systematiska överträdelser eller har 
ett olämpligt incitamentsystem för sina 
tjänster, 
n) upprätta en depå om så är lämpligt på 
grund av chefers och direktörers 
deklarationer av intressen, verksamheter 
och tillgångar,
o) kräva utarbetandet av en detaljerad 
handlingsplan som ska uppdateras 
regelbundet och innehålla ett strukturerat 
system för tidiga ingripanden, omedelbara 
avhjälpande åtgärder och en 
katastrofplan i händelse av konkurs,
p) upphäva tillstånd och dra in pass,
q) godkänna protokoll för att få till stånd 
en gemensam insats på EU-nivå så snabbt 
och automatiskt som möjligt för att 
förhindra eller avhjälpa 
marknadsstörningar.

Or. en

Ändringsförslag 352
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska standarder Enhetligt regelverk

Or. en
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Ändringsförslag 353
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. För att säkerställa en effektiv och 
konsekvent europeisk tillsyn över 
finansinstitut ska kommissionen med 
beaktande av internationella principer 
som EU tillträtt och i enlighet med 
EU-lagstiftningen anta regleringsnormer 
och godkänna tillsynsnormer för att 
upprätta ett enhetligt regelverk för den 
europeiska finansiella tillsynen genom 
förordningar eller beslut. 

Or. en

Ändringsförslag 354
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt -1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. Det enhetliga regelverket ska 
innehålla
a) definitioner som ingår i 
EU-lagstiftningen,
b) gemensamma element för 
rapporterings- och offentlighetskrav som 
ingår i EU-lagstiftningen, 
c) nödvändiga element för att säkerställa 
effektiva samarbetsprocesser, inbegripet 
tillsynsmyndigheternas riskbedömning 
och informationsutbyte enligt kraven i 
EU-lagstiftningen,
d) lämpliga reglerings- och tillsynsnormer 
för att hantera tidiga varningar och 
rekommendationer från Europeiska 
systemriskrådet om hela eller en 
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betydande del av Europeiska unionen,
e) lämpliga reglerings- och tillsynsnormer 
för att hantera gränsöverskridande risker 
som slagits fast av myndigheten eller EU-
institutionerna i hela eller en del av 
Europeiska unionen,
f) lämpliga reglerings- och tillsynsnormer 
för rapporterings-, offentlighets- och 
verksamhetskrav för relevanta företag 
med hög belåning och investeringsföretag 
som bedriver verksamhet i hela EU för att 
förhindra systemrisker och avhjälpa 
gränsöverskridande risker.

Or. en

Ändringsförslag 355
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till standarder till kommissionen för 
godkännande. 

1. Myndigheten ska utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i denna förordning och i de 
rättsakter som avses i artikel 1.2 eller på 
kommissionens begäran. Tekniska 
standarder får inte inbegripa politiska val 
och ska avspegla 
proportionalitetsprincipen. Myndigheten 
ska överlämna sina förslag till standarder 
till kommissionen för antagande som 
delegerade akter (regleringsnormer) eller
för godkännande som genomförandeakter 
(tillsynsnormer) i enlighet med denna 
förordning och de rättsakter som avses i 
artikel 1.2. Förslagen till standarder ska 
vid samma tidpunkt överlämnas även till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en
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Ändringsförslag 356
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt
anges i de rättsakter som avses i artikel 
1.2. Myndigheten ska överlämna sina 
förslag till standarder till kommissionen 
för godkännande.

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder för att komplettera och ändra 
element som inte är väsentliga för de 
rättsakter som avses i artikel 1.2. De 
tekniska standarderna får inte utgöra 
strategiska eller politiska beslut och deras 
innehåll ska begränsas av de rättsakter 
som de grundas på.

Or. en

Motivering

Tekniska standarder och deras tillämpningsområde bör definieras tydligt. Det bör göras klart 
att de tekniska standarderna inte får innehålla strategiska eller politiska val och att deras 
syfte är begränsat till att underlätta tillämpningen av lagstiftningen på Europeiska 
bankmyndighetens verksamhetsområde. Det bör göras klart att kommissionen ska anta 
tekniska standarder enligt sin fördragsenliga rätt att anta delegerade akter.

Ändringsförslag 357
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i de rättsakter som avses i artikel 
1.2. Myndigheten ska överlämna sina 
förslag till standarder till kommissionen 
för godkännande.

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder för att komplettera, uppdatera 
och ändra element som inte är väsentliga 
för de lagstiftningsakter som avses i 
artikel 1.2. De tekniska standarderna får 
inte utgöra strategiska beslut och deras 
innehåll ska begränsas av de 
lagstiftningsakter som de grundas på.

Or. en
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Motivering

För att i överensstämmelse med Skinnerbetänkandet infoga ordet uppdatera och ersätta ordet 
rättsakter med lagstiftningsakter.

Ändringsförslag 358
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till standarder till kommissionen för 
godkännande. 

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2. 
Tekniska standarder får inte inbegripa 
politiska val och ska begränsas till 
fastställandet av tillämpningsvillkor för 
dessa rättsakter. Myndigheten ska 
överlämna sina förslag till standarder till 
kommissionen för godkännande. 

Or. en

Motivering

De bindande standarderna i artikel 7 bör inte utsträckas till områden som omfattas av 
tillsynsbedömningar. Motiveringarna för att inte genomföra öppna samråd om tekniska 
standarder är otillräckliga. Europeiska kommissionens föreslagna befogenhet att på eget 
initiativ ändra tillsynsmyndigheternas tekniska standarder i gemenskapens intresse suddar ut 
distinktionen mellan ”teknik” och ”politik” på området. Därför bör den möjligheten 
begränsas till att endast få användas som en sista utväg och för att anpassa texten till rådets 
allmänna riktlinjer.

Ändringsförslag 359
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
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anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2. 
Myndigheten ska överlämna sina förslag 
till standarder till kommissionen för 
godkännande.

anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2. 
De tekniska standarderna får inte 
inbegripa strategiska beslut och deras 
innehåll ska begränsas av den lagstiftning 
som de grundas på. 

Or. en

Ändringsförslag 360
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder inom de områden som särskilt 
anges i de rättsakter som avses i artikel 
1.2. Myndigheten ska överlämna sina 
förslag till standarder till kommissionen 
för godkännande.

1. Myndigheten får utarbeta tekniska 
standarder för att komplettera och ändra 
element som inte är väsentliga för de 
rättsakter som avses i artikel 1.2. De 
tekniska standarderna bidrar till ett 
gemensamt regelverk men får inte utgöra 
strategiska beslut och deras innehåll ska 
begränsas av de rättsakter på vilka de 
grundas. 

Or. en

Ändringsförslag 361
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat 
de möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.

Innan så sker, ska den ha genomfört ett 
öppet offentligt samråd med alla 
intressenter och analyserat de möjliga 
kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget, om inte dessa samråd och 
analyser är oproportionerliga mot de 
aktuella tekniska standardernas 
omfattning och påverkan eller mot hur 
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brådskande frågan är. Myndigheten ska 
även begära ett yttrande eller råd från den 
bankintressentgrupp som avses i 
artikel 22.

Or. en

Ändringsförslag 362
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.

Innan så sker, ska den ha genomfört ett 
öppet offentligt samråd om de tekniska 
standarderna och analyserat de möjliga 
kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget, om inte dessa samråd och 
analyser är oproportionerliga mot de 
aktuella tekniska standardernas 
omfattning och påverkan eller mot hur 
brådskande frågan är.

Or. en

Ändringsförslag 363
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat 
de möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.

Myndigheten ska genomföra ett öppet 
offentligt samråd om de tekniska 
standarderna och analysera de möjliga 
kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget samt hur praktiska de är 
på EU:s marknad för finansiella tjänster 
innan förslag till tekniska standarder 
antas. Myndigheten ska även begära ett 
yttrande eller råd från den 
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bankintressentgrupp som avses i 
artikel 22.

Or. en

Ändringsförslag 364
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.

Innan så sker, ska den ha genomfört ett 
öppet offentligt samråd om de tekniska 
standarderna och analyserat de möjliga 
kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget innan förslag till tekniska 
standarder antas. Den 
bankintressentgrupp som avses i 
artikel 22 får erbjuda yttranden och råd 
under denna process. 

Or. en

Ändringsförslag 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget. Myndigheten ska ta 
hänsyn till de olika effekterna av 
standarderna på demokratiskt styrda 
kooperativ, i den mening som avses i 
artikel 2.5 a–e i direktiv 2008/48/EG om 
konsumentkreditavtal, som spelar en 
viktig roll i kampen mot socialt 
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utanförskap i lokalsamhällen. Tekniska 
standarder ska avspegla 
proportionalitetsprincipen.

Or. en

Motivering

Europeiska bankmyndigheten måste ta hänsyn till de olika affärsmodeller som finns i den 
finansiella tjänstesektorn. Tekniska standarder bör inte skilja sig åt för samma typ av 
finansinstitut mellan medlemsstaterna, men de måste innehålla en viss flexibilitet för att 
bekräfta förekomsten av demokratiskt styrda kooperativ, vars affärsmodell är starkt 
riskovillig, och som spelar en viktig roll i kampen mot socialt utanförskap inom 
lokalsamhällen.

Ändringsförslag 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.

Innan så sker, ska den ha genomfört ett 
öppet offentligt samråd om de tekniska 
standarderna och analyserat de möjliga 
kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.

Or. en

Motivering

Bättre regler och proportionalitet bör gälla till fullo i den nya tillsynsramen. Samråd och 
konsekvensbedömningar ”i tillämpliga fall” räcker inte. Offentliga samråd och 
kostnads/nytto-analyser måste vara systematiska i utarbetandet av tekniska standarder, 
riktlinjer och rekommendationer för att säkerställa öppenhet och öka effektiviteten. 
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Ändringsförslag 367
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha 
genomfört ett öppet offentligt samråd om 
de tekniska standarderna och analyserat de 
möjliga kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.

Innan så sker, ska den ha genomfört ett 
öppet offentligt samråd om de tekniska 
standarderna och analyserat de möjliga 
kostnaderna och fördelarna i 
sammanhanget.

Or. en

Motivering

Bindande standarder enligt artikel 7 bör inte sträcka sig till områden som omfattas av 
godtycke i tillsynen. Det finns inte tillräckliga motiveringar för att inte genomföra öppna 
samråd om tekniska standarder. Europeiska kommissionens föreslagna tolkningsutrymme för 
att ändra de europeiska tillsynsmyndigheternas tekniska standarder i gemenskapens intresse 
suddar ut skillnaden mellan ”teknik” och ”politik” i detta område. Därför bör möjligheten 
inskränkas för att endast användas som sista utväg och för att texten ska stämma överens med 
rådets allmänna strategi.

Ändringsförslag 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Om det ligger i 
gemenskapens intresse får kommissionen 
godkänna standarderna endast till viss del 
eller med ändringar.

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. 

Or. en
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Justification

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed Ändringsförslags may alter and resubmit the draft standard to Commission who 
shall decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Ändringsförslag 369
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Om det ligger i 
gemenskapens intresse får kommissionen 
godkänna standarderna endast till viss del 
eller med ändringar

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det, 
delvis godkänna det eller avslå det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Kommissionen ska 
informera Europaparlamentet och rådet 
om sitt beslut, med angivande av skäl.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inte få befogenhet att ändra tekniska standarder. Dessa är tekniska av sin 
natur och bör därför endast utvecklas av tekniska experter inom de europeiska 
tillsynsmyndigheterna. Om standarderna är olämpliga på grund av juridiska skäl eller skäl 
som hör samman med den inre marknaden får kommissionen avslå dem helt eller delvis.
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Ändringsförslag 370
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Om det ligger i 
gemenskapens intresse får kommissionen 
godkänna standarderna endast till viss del 
eller med ändringar

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det, 
delvis godkänna det eller avslå det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Kommissionen ska 
informera Europaparlamentet och rådet 
om sitt beslut, med angivande av skäl.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inte ha befogenhet att ändra innehållet i tekniska standarder, utan enbart 
att säkerställa att det som de europeiska tillsynsmyndigheterna har upprättat är förenligt med 
EU-lagstiftningen.

Ändringsförslag 371
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna 
tidsfrist med en månad. Om det ligger i 
gemenskapens intresse får kommissionen 
godkänna standarderna endast till viss del 
eller med ändringar

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till tekniska 
standarder godkänna förslaget till 
tillsynsstandarder om de uppfyller 
EU-lagstiftningen. Inom samma 
tidsperiod får kommissionen anta 
förslaget till tekniska standarder med 
ändringar om de har upprättats som 
myndighetsstandarder. I båda fallen får 
kommissionen förlänga denna tidsperiod 
med en månad.

Or. en
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Ändringsförslag 372
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Om det ligger i 
gemenskapens intresse får kommissionen 
godkänna standarderna endast till viss del 
eller med ändringar

Kommissionen ska inom tre månader från 
mottagandet av förslaget till standarder 
besluta huruvida den ska godkänna det. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad. Om det ligger i 
Europeiska unionens intresse får 
kommissionen i undantagsfall godkänna 
standarderna endast till viss del eller med 
ändringar

Or. en

Motivering

Bindande standarder enligt artikel 7 bör inte sträcka sig till områden som omfattas av 
godtycke i tillsynen. Det finns inte tillräckliga motiveringar för att inte genomföra öppna 
samråd om tekniska standarder. Europeiska kommissionens föreslagna tolkningsutrymme för 
att ändra de europeiska tillsynsmyndigheternas tekniska standarder i gemenskapens intresse 
suddar ut skillnaden mellan ”teknik” och ”politik” i detta område. Därför bör möjligheten 
inskränkas för att endast användas som sista utväg och för att texten ska stämma överens med 
rådets allmänna strategi.

Ändringsförslag 373
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får inte ändra innehållet i 
de tekniska standarder som har 
framställts av myndigheten utan 
föregående samordning med 
myndigheten, i enlighet med denna 
artikel.
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Or. en

Ändringsförslag 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inte godkänner 
standarderna ska den underrätta
myndigheten om skälen till detta.

Om kommissionen inte tänker godkänna 
standarderna ska den skicka tillbaka 
förslaget till standarderna till 
myndigheten med en skriftlig förklaring 
om skälen till att de strider mot 
allmänintresset i Europeiska unionen, 
inte skulle uppfylla 
proportionalitetsprincipen eller skulle 
hämma integreringen av EU:s inre 
marknad.

Or. en

Justification

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Ändringsförslag 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inte godkänner 
standarderna ska den underrätta 

Om kommissionen inte tänker godkänna 
standarderna ska den skicka tillbaka 
förslaget till standarderna till 
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myndigheten om skälen till detta. myndigheten med en skriftlig förklaring 
om skälen till att de strider mot 
allmänintresset i Europeiska unionen, 
inte skulle uppfylla 
proportionalitetsprincipen eller skulle 
hämma integreringen av EU:s inre 
marknad.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inte ha befogenhet att ändra de tekniska standarder som antas av 
Europeiska bankmyndigheten, för att respektera myndighetens oberoende. Kommissionen bör 
genomföra en teknisk standard genom ett valideringsförfarande av granskningsrättigheter. 
Den kan därför endast invända mot ett förslag till teknisk standard om den anser att 
Europeiska bankmyndighetens beslut strider mot allmänintresset i Europeiska unionen, inte 
skulle uppfylla proportionalitetsprincipen eller skulle hämma integreringen av EU:s inre 
marknad.

Ändringsförslag 376
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inte godkänner 
standarderna eller godkänner dem endast 
delvis eller med ändringar ska den 
underrätta myndigheten om skälen till 
detta.

Om kommissionen som sista utväg inte 
tänker godkänna standarderna eller 
godkänna dem delvis eller med ändringar 
ska den skicka tillbaka förslagen till 
standarder till myndigheten, med förslag 
om motiverade ändringar. Inom 
sex veckor får myndigheten ändra 
förslagen till standarder på grundval av 
kommissionens föreslagna ändringar och 
lämna in dem på nytt i form av ett formellt 
yttrande till kommissionen.

Or. en

Motivering

Bindande standarder enligt artikel 7 bör inte sträcka sig till områden som omfattas av 
godtycke i tillsynen. Det finns inte tillräckliga motiveringar för att inte genomföra öppna 
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samråd om tekniska standarder. Europeiska kommissionens föreslagna tolkningsutrymme för 
att ändra de europeiska tillsynsmyndigheternas tekniska standarder i gemenskapens intresse 
suddar ut skillnaden mellan ”teknik” och ”politik” i detta område. Därför bör möjligheten 
inskränkas för att endast användas som sista utväg och för att texten ska stämma överens med 
rådets allmänna strategi.

Ändringsförslag 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inte godkänner 
standarderna eller godkänner dem endast 
delvis eller med ändringar ska den 
underrätta myndigheten om skälen till 
detta.

Om kommissionen inte godkänner 
standarderna ska den föreslå motiverade 
ändringar och skicka tillbaka förslagen 
till standarder till myndigheten. 
Myndigheten får ändra förslagen till 
standarder på grundval av kommissionens 
föreslagna ändringar och på nytt lämna 
in förslagen till standarder till 
kommissionen för godkännande.

Or. en

Justification

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed Ändringsförslags may alter and resubmit the draft standard to Commission who 
shall decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 
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Ändringsförslag 378
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inte godkänner 
standarderna eller godkänner dem endast 
delvis eller med ändringar ska den
underrätta myndigheten om skälen till 
detta.

I alla händelser ska kommissionen 
underrätta myndigheten, 
Europaparlamentet och rådet om sitt 
beslut, med angivande av skälen till det.

Or. en

Ändringsförslag 379
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om myndigheten efter tidsfristens utgång 
inte har lämnat in ändrade standarder, 
eller har lämnat in standarder som inte 
har ändrats på ett sätt som är förenligt 
med kommissionens ändringsförslag får 
kommissionen som sista utväg anta 
standarderna med de ändringsförslag som 
den anser vara relevanta eller avslå 
standarderna.

Or. en

Motivering

Bindande standarder enligt artikel 7 bör inte sträcka sig till områden som omfattas av 
godtycke i tillsynen. Det finns inte tillräckliga motiveringar för att inte genomföra öppna 
samråd om tekniska standarder. Europeiska kommissionens föreslagna tolkningsutrymme för 
att ändra de europeiska tillsynsmyndigheternas tekniska standarder i gemenskapens intresse 
suddar ut skillnaden mellan ”teknik” och ”politik” i detta område. Därför bör möjligheten 
inskränkas för att endast användas som sista utväg och för att texten ska stämma överens med 
rådets allmänna strategi.
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Ändringsförslag 380
Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom en månad efter mottagandet av de 
ändrade standarderna ska kommissionen 
godkänna inlämnade standarder med 
ändringsförslagen från myndigheten eller 
avslå standarderna och underrätta 
Europaparlamentet och rådet om sitt 
beslut med angivande av skälen till det. 

Or. en

Justification

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed Ändringsförslags may alter and resubmit the draft standard to Commission who 
shall decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Ändringsförslag 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom en månad efter mottagandet av de 
ändrade standarderna ska kommissionen 
godkänna inlämnade standarder med 
ändringsförslagen från myndigheten eller 
avslå standarderna.

Or. en
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Justification

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed Ändringsförslags may alter and resubmit the draft standard to Commission who 
shall decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Ändringsförslag 382
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta 
myndighetsstandarderna som delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 7a–d i 
denna förordning och godkänna 
tillsynsstandarderna som 
genomförandeakter efter ett förfarande i 
enlighet med artikel 291 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom sex veckor ska myndigheten ändra 
förslagen till standarder med beaktande 
av kommissionens synpunkter.

Or. en
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Justification

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Ändringsförslag 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom sex veckor ska myndigheten ändra 
förslagen till standarder med beaktande 
av kommissionens synpunkter.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör inte ha befogenhet att ändra de tekniska standarder som antas av 
Europeiska bankmyndigheten, för att respektera myndighetens oberoende. Kommissionen bör 
genomföra en teknisk standard genom ett valideringsförfarande av granskningsrättigheter. 
Den kan därför endast invända mot ett förslag till teknisk standard om den anser att 
Europeiska bankmyndighetens beslut strider mot allmänintresset i Europeiska unionen, inte 
skulle uppfylla proportionalitetsprincipen eller skulle hämma integreringen av EU:s inre 
marknad.

Ändringsförslag 385
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får inte ändra innehållet i 
de tekniska standarder som har 
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framställts av myndigheten utan 
föregående samordning med 
myndigheten, i enlighet med denna 
artikel.

Or. en

Motivering

Bindande standarder enligt artikel 7 bör inte sträcka sig till områden som omfattas av 
godtycke i tillsynen. Det finns inte tillräckliga motiveringar för att inte genomföra öppna 
samråd om tekniska standarder. Europeiska kommissionens föreslagna tolkningsutrymme för 
att ändra de europeiska tillsynsmyndigheternas tekniska standarder i gemenskapens intresse 
suddar ut skillnaden mellan ”teknik” och ”politik” i detta område. Därför bör möjligheten 
inskränkas för att endast användas som sista utväg och för att texten ska stämma överens med 
rådets allmänna strategi.

Ändringsförslag 386
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Standarderna ska antas av kommissionen 
genom förordningar eller beslut och 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

2. Standarderna ska antas av kommissionen 
genom direktiv, förordningar eller beslut 
och offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Motivering

Detta gör att alla åtgärder på nivå 2 kan antas av europeiska tillsynsmyndigheter, vilket 
avlägsnar behovet av åtgärder på nivå 2 som inte inkluderar europeiska tillsynsmyndigheter.
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Ändringsförslag 387
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Standarderna ska antas av 
kommissionen genom förordningar eller 
beslut och offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning.

2. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 7a–d, som 
är utformade för att fastställa de tekniska 
standarder som avses i punkt 1. Tekniska 
standarder ska anges genom att hänsyn 
tas till proportionalitet som övergripande 
princip. Dessa rättsakter ska vara i form 
av förordningar och beslut och 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. enen

Motivering

De tekniska standarderna i EU bör inte leda till att branschen överbelastas med 
myndighetskrav. Det är särskilt viktigt för de mindre bankerna. Den gemensamma regelboken 
bör ha en proportionalitetsstrategi. Det bör klargöras att kommissionen kommer att anta de 
tekniska standarderna till följd av sina fördragsbefogenheter att anta delegerade akter 
(artikel 290 i Lissabonfördraget). En omfattande öppenhet är nödvändig under 
godkännandeprocessen av de tekniska standarderna.

Ändringsförslag 388
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Standarderna ska antas av 
kommissionen genom förordningar eller 
beslut och offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning.

2. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 7a–d, som 
är utformade för att fastställa de tekniska 
standarder som avses i punkt 1. Tekniska 
standarder ska anges genom att hänsyn 
tas till proportionalitet som övergripande 
princip. Dessa rättsakter ska vara i form 
av förordningar och beslut och 
offentliggöras i Europeiska unionens 
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officiella tidning.

Or. en

Motivering

Den europeiska regelboken bör inte leda till att branschen överbelastas med myndighetskrav. 
Det är särskilt viktigt för de mindre bankerna. En gemensam regelbok bör ha en strategi om 
”samma risk – samma regler” i stället för ”en storlek passar alla”.

Ändringsförslag 389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Standarderna ska antas av 
kommissionen genom förordningar eller 
beslut och offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning.

2. Kommissionen ska anta tekniska 
standarder i enlighet med artiklarna 7a–d. 
Dessa rättsakter ska antas av 
kommissionen i form av förordningar 
eller beslut.

Or. en

Motivering

Tekniska standarder ska anses vara delegerade akter i enlighet med artikel 29 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 390
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Standarderna ska antas av 
kommissionen genom förordningar eller 
beslut och offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning.

2. Efter att förfarandet har slutförts ska 
standarderna offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning med titeln 
Delegerade EU-standarder respektive 
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EU-genomförandestandarder.

Or. en

Ändringsförslag 391
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den enda regelboken ska uppdateras 
regelbundet och anpassas till ny 
EU-lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 392
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. I sin årsrapport ska myndigheten ange 
vilka nationella myndigheter som inte har 
uppfyllt myndighets- och 
tillsynsstandarderna.

Or. en

Ändringsförslag 393
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
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1. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 7 kan återkallas av 
Europaparlamentet eller av rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att avgöra huruvida 
delegeringen av befogenheter ska 
återkallas eller ej ska sträva efter att 
informera den andra institutionen och 
kommissionen, med angivande av de 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas.
3. Beslutet om återkallande ska få ett slut 
på den delegering av befogenheter som 
anges i detta beslut. Det ska träda i kraft 
omedelbart eller på ett senare datum som 
anges i beslutet. Det ska inte påverka 
giltigheten hos de delegerade akter som 
redan är i kraft. Det ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Detta är lämpligt under de nya ”kommittéförfarandena”. Parlamentet ska inte ha någon 
skyldighet att uppge skriftliga skäl för återkallandet. 

Ändringsförslag 394
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Utövande av delegeringen

1. Befogenheterna att anta 
myndighetsstandarder i enlighet med 
artikel 7 ska tillfalla kommissionen på 
obestämd tid, om inte annat anges i 
sektorslagstiftningen. 
2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt meddela 
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Europaparlamentet och rådet om detta.
3. Befogenheten att anta delegerade akter 
tillfaller kommissionen på de villkor som 
anges i artikel 7b och 7c.

Or. en

Ändringsförslag 395
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
Återkallande av delegeringen

1. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 7 kan återkallas av 
Europaparlamentet eller av rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att avgöra huruvida 
delegeringen av befogenheter ska 
återkallas eller ej ska sträva efter att 
informera den andra institutionen och 
kommissionen inom skälig tid innan det 
slutgiltiga beslutet fattas, med angivande 
av de delegerade befogenheter som kan 
komma att återkallas och de möjliga 
skälen för ett återkallande.
3. Beslutet om återkallande ska träda i 
kraft omedelbart eller på ett senare datum 
som anges i beslutet. Det ska inte påverka 
giltigheten hos de delegerade akter som 
redan är i kraft. Det ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en
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Ändringsförslag 396
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom fyra 
månader från dagen för meddelandet. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
får denna tidsperiod förlängas med två 
månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet före denna tidsperiods utgång har 
invänt mot den delegerade akten ska den 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft på det 
datum som anges där.
Före utgången av denna tidsperiod och i 
exceptionella och motiverade fall får både 
Europaparlamentet och rådet informera 
kommissionen om att de inte tänker 
invända mot en delegerad akt. I sådana 
fall ska den delegerade akten 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft på det 
datum som anges där.
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska den 
inte träda i kraft.

Or. en

Motivering

Detta är lämpligt under de nya ”kommittéförfarandena”. Parlamentet ska inte ha någon 
skyldighet att uppge skriftliga skäl för invändningen. 
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Ändringsförslag 397
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 7c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7c
Invändningar mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom fyra 
månader från dagen för meddelandet. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
får denna tidsperiod förlängas med två 
månader.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet före denna tidsperiods utgång har 
invänt mot den delegerade akten ska den 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft på det 
datum som anges där. 
Före utgången av denna tidsperiod och i 
exceptionella och motiverade fall får både 
Europaparlamentet och rådet informera 
kommissionen om att de inte tänker 
invända mot en delegerad akt. I sådana 
fall ska den delegerade akten 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft på det 
datum som anges där.
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänder ska uppge skälen för 
invändningen mot den delegerade akten.

Or. en
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Ändringsförslag 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sven Giegold, Ramon Tremosa 
i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 7d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7d
Uteblivet godkännande eller ändring av 

förslagen till delegerade akter 
1. Om kommissionen inte godkänner 
förslagen till delegerade akter eller ändrar 
dem ska kommissionen informera 
myndigheten, Europaparlamentet och 
rådet, med uppgivande av skälen till detta. 
2. Europaparlamentet eller rådet får kalla 
den ansvariga kommissionsledamoten och 
myndighetens ordförande inom en månad 
för ett särskilt möte i Europaparlamentets 
eller rådets behöriga utskott för att 
redogöra för och förklara skillnaderna.

Or. en

Motivering

För att skapa överensstämmelse med Skinnerbetänkandet.

Ändringsförslag 399
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa 
en gemensam, enhetlig och konsekvent 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen, 
utfärda riktlinjer och rekommendationer 
riktade till behöriga myndigheter eller 

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv
tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa 
en gemensam, enhetlig och konsekvent 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen, 
utfärda riktlinjer och rekommendationer 
riktade till behöriga myndigheter eller 
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finansiella institut. finansiella institut. I frågor där 
myndigheten genom lagstiftning har 
befogenhet att utveckla tekniska 
standarder i enlighet med artikel 7 i den 
aktuella förordningen ska den utfärda 
riktlinjer och rekommendationer först 
efter att standarderna har antagits.

Or. en

Motivering

Det förefaller nödvändigt att säkerställa att riktlinjer eller rekommendationer inte ersätter 
standarder, där standarder har föreskrivits i lagstiftningen – det är en fråga om rättssäkerhet. 
Vidare bör incitamentet och lagstiftningsmandatet för myndigheten att föreslå standarder, i 
enlighet med den övergripande målsättningen att upprätta en robust enda regelbok, vara 
mycket starkt.

Ändringsförslag 400
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa 
en gemensam, enhetlig och konsekvent 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen, 
utfärda riktlinjer och rekommendationer 
riktade till behöriga myndigheter eller 
finansiella institut.

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillsynspraxis inom ESFS, för att förhindra 
en eventuell ”kapplöpning mot botten” 
mellan nationella myndigheter när det 
gäller att avsiktligt lätta på 
tillsynsstandarder för att öka 
konkurrenskraften hos deras finansiella 
centra, och säkerställa en gemensam, 
enhetlig och konsekvent tillämpning av 
gemenskapslagstiftningen, utfärda riktlinjer 
och rekommendationer riktade till behöriga 
myndigheter eller finansiella institut.

Or. en
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Ändringsförslag 401
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa 
en gemensam, enhetlig och konsekvent 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen, 
utfärda riktlinjer och rekommendationer 
riktade till behöriga myndigheter eller 
finansiella institut.

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en 
konsekvent, ändamålsenlig och effektiv 
tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa 
en gemensam, enhetlig och konsekvent 
tillämpning av gemenskapslagstiftningen, 
utfärda riktlinjer och rekommendationer 
riktade till behöriga myndigheter eller 
finansiella institut med hänsyn till 
bankernas olika karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 402
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska genomföra öppna 
samråd med allmänheten när det gäller 
riktlinjerna och rekommendationerna och 
analysera de kostnader och den nytta som 
kan följa av dem. Myndigheten ska också 
begära ett yttrande eller råd från den 
bankintressentgrupp som avses i 
artikel 22. Riktlinjer och 
rekommendationer ska anges med hänsyn 
till proportionalitet som övergripande 
princip.

Or. en

Motivering

Precis som för tekniska standarder anges proportionalitet som övergripande princip för att 
vägleda utformningen av riktlinjer och rekommendationer. Öppna samråd med allmänheten 
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bör vara obligatoriska inte bara vid upprättandet av tekniska standarder utan även i 
upprättandet av riktlinjer och rekommendationer.

Ändringsförslag 403
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska genomföra öppna 
samråd med allmänheten med alla 
intressenter och analysera de kostnader 
och den nytta som kan följa av dem, om 
inte dessa samråd och analyser är 
oproportionerliga i förhållande till 
omfattningen och effekten av de aktuella 
riktlinjerna och rekommendationerna 
eller i förhållande till frågans särskilt 
brådskande karaktär. Myndigheten ska 
också begära ett yttrande eller råd från 
den bankintressentgrupp som avses i 
artikel 22.

Or. en

Ändringsförslag 404
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska genomföra öppna 
samråd med allmänheten när det gäller 
riktlinjerna och rekommendationerna och 
analysera de kostnader och den nytta som 
kan följa av dem. Myndigheten får också 
begära ett yttrande eller råd från 
bankintressentgruppen.

Or. en
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Ändringsförslag 405
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinjerna och rekommendationerna 
ska offentliggöras på myndighetens 
webbsida.

Or. en

Ändringsförslag 406
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska med alla
tillgängliga medel söka följa dessa 
riktlinjer och rekommendationer.

De behöriga myndigheterna och 
finansinstituten ska med alla tillgängliga 
medel söka följa dessa riktlinjer och 
rekommendationer.

Or. en

Ändringsförslag 407
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom två månader från utfärdandet av en 
riktlinje eller rekommendation ska varje 
behörig myndighet besluta om den tänker 
följa denna riktlinje eller 
rekommendation eller ej. Om denna 
behöriga myndighet inte tillämpar dessa 
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riktlinjer eller rekommendationer ska den 
informera myndigheten om sina skäl. 
Myndigheten får från fall till fall besluta 
att offentliggöra dessa skäl som lämnas av 
en behörig myndighet. 

Or. en

Ändringsförslag 408
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska i sin rapport informera 
parlamentet, rådet och kommissionen om 
de riktlinjer och rekommendationer som 
utfärdas. Myndigheten får informera om 
vilken nationell myndighet som inte följde 
dem och beskriva hur myndigheten tänker 
säkerställa att behöriga myndigheter 
följer dess rekommendationer och 
riktlinjer i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 409
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter utfärdandet ska alla finansiella 
enheter rapportera varje år, på ett tydligt 
och detaljerat sätt, om de följer denna 
riktlinje eller rekommendation.

Or. en
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Ändringsförslag 410
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska i sin årsrapport uppge 
vilken nationell myndighet som inte har 
följt dess utfärdade riktlinjer och 
rekommendationer och beskriva hur 
myndigheten tänker säkerställa att de 
följer dess rekommendationer och 
riktlinjer i framtiden. De ska också 
inkludera samma information för de 
viktigaste större finansiella enheterna.

Or. en

Ändringsförslag 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en behörig myndighet inte tillämpar 
dessa riktlinjer eller rekommendationer ska 
den underrätta myndigheten om skälen till 
detta.

Om en behörig myndighet inte tillämpar 
dessa riktlinjer eller rekommendationer ska 
den uppge skälen till detta för 
myndigheten, som ska offentliggöra dem.

Or. en

Motivering

För att stärka tillämpningen av de tekniska standarderna är det värt att förstärka principen 
”följ eller förklara”.


