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Ændringsforslag 531
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden fremmer en koordineret 
reaktion fra Fællesskabet, bl.a. ved:

Myndigheden fremmer en koordineret,
konsolideret og integreret reaktion fra EU, 
bl.a. ved:

Or. en

Ændringsforslag 532
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) at træffe alle passende 
foranstaltninger i situationer med 
finansiel ustabilitet og krise med henblik 
på at lette koordineringen af tiltag, der 
gennemføres af de relevante nationale 
kompetente tilsynsmyndigheder

Or. en

Ændringsforslag 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) fungere som den centrale modtager af 
de krævede indberetninger fra 
institutioner, der er aktive i mere end en 
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medlemsstat. Efter modtagelsen af 
indberetningen videresender 
myndigheden oplysningerne til de 
kompetente nationale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

I mange tilfælde vil EBA fastlægge tekniske standarder for gennemførelsen af 
kapitalbestemmelser og andre bestemmelser (se omnibusdirektivet). For at sikre at alle 
reguleringsmyndigheder arbejder i henhold til de samme oplysninger, og at koordineringen i 
en krise kan foregå langt mere gnidningsløst, bør EBA derfor være den centrale modtager af 
alle de krævede indberetninger, således at man undgår dobbeltarbejde i form af 
indberetninger på medlemsstatsplan.

Ændringsforslag 534
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) for institutioner, der er aktive i mere 
end en medlemsstat, bliver myndigheden 
den centrale modtager af de krævede
indberetninger. Efter modtagelsen af 
indberetningen videresender 
myndigheden oplysningerne til de 
kompetente nationale myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 535
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) lette koordinering af foranstaltninger, 
der gennemføres af de relevante 
kompetente tilsynsmyndigheder på 
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nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 536
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden overvåger og vurderer 
markedsudviklingen på sit 
kompetenceområde og underretter om 
nødvendigt Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger, Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, 
ESRB samt Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om de relevante tendenser 
inden for mikrotilsyn, potentielle risici og 
sårbarheder.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 537
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den forbindelse iværksætter og 
koordinerer myndigheden i samarbejde 
med ESRB vurderinger på fællesskabsplan 
af finansieringsinstitutternes 
modstandsdygtighed over for ugunstige 
markedsudviklinger mv. Med henblik 

Myndigheden skal i sin analyse medtage 
en økonomisk analyse af markederne for 
forsikring og erhvervspensioner samt de 
potentielle markedsudviklingers 
indvirkning på dem. I den forbindelse 
iværksætter og koordinerer myndigheden i 
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herpå udvikler den til brug for de 
kompetente myndigheder:

samarbejde med ESRB vurderinger på 
fællesskabsplan af 
finansieringsinstitutternes 
modstandsdygtighed over for ugunstige 
markedsudviklinger mv. Med henblik 
herpå udvikler den til brug for de 
kompetente myndigheder:

Or. en

Begrundelse

Brugen af økonomiske analyser vil give ESA mulighed for på et velinformeret grundlag at 
træffe afgørelser om foranstaltningernes betydning for markedet i bredere forstand og 
begivenheder på markedet i bredere forstands indvirkning på ESA's foranstaltninger. Dette er 
i overensstemmelse med bedste praksis på medlemsstatsplan.

Ændringsforslag 538
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den forbindelse iværksætter og 
koordinerer myndigheden i samarbejde 
med ESRB vurderinger på fællesskabsplan 
af finansieringsinstitutternes 
modstandsdygtighed over for ugunstige 
markedsudviklinger mv. Med henblik 
herpå udvikler den til brug for de 
kompetente myndigheder:

Myndigheden skal i sin analyse medtage 
en økonomisk analyse af markederne for 
kreditinstitutioner samt de potentielle 
markedsudviklingers indvirkning på dem. 
I den forbindelse iværksætter og 
koordinerer myndigheden i samarbejde 
med ESRB vurderinger på fællesskabsplan 
af finansieringsinstitutternes 
modstandsdygtighed over for ugunstige 
markedsudviklinger mv. Med henblik 
herpå udvikler den til brug for de 
kompetente myndigheder:

Or. en
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Ændringsforslag 539
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den forbindelse iværksætter og 
koordinerer myndigheden i samarbejde 
med ESRB vurderinger på fællesskabsplan 
af finansieringsinstitutternes 
modstandsdygtighed over for ugunstige 
markedsudviklinger mv. Med henblik 
herpå udvikler den til brug for de 
kompetente myndigheder:

I den forbindelse iværksætter og 
koordinerer myndigheden i samarbejde 
med ESRB vurderinger på fællesskabsplan
af finansieringsinstitutternes 
modstandsdygtighed over for ugunstige 
markedsudviklinger og over for trusler 
som følge af kendetegnene ved og 
distributionsprocesserne for finansielle 
produkter. Med henblik herpå udvikler den 
til brug for de kompetente myndigheder:

Or. en

Begrundelse

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Ændringsforslag 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fælles metoder til vurderinger af 
produktegenskabernes og 
distributionsprocessernes betydning for en 
institutions finansielle position og for 
forbrugerbeskyttelsen

Or. en
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Begrundelse

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Ændringsforslag 541
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden sikrer en passende 
dækning af tværsektorielle udviklinger, 
risici og sårbarheder, idet den arbejder tæt 
sammen med Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

3. Myndigheden sikrer en passende 
dækning af tværsektorielle udviklinger, 
risici og sårbarheder, idet den arbejder tæt 
sammen med Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
gennem Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Det Blandede 
Rådgivende Udvalg).

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at slå fast, at Det Blandede Rådgivende Udvalg spiller en central rolle i 
koordineringen inden for ESA.

Ændringsforslag 542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden sikrer en passende 3. Myndigheden sikrer en passende 
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dækning af tværsektorielle udviklinger, 
risici og sårbarheder, idet den arbejder tæt 
sammen med Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

dækning af tværsektorielle udviklinger, 
risici og sårbarheder, idet den arbejder tæt 
sammen med Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
og Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Det Blandede Udvalg).

Or. en

Begrundelse

Det Blandede Udvalg skal nævnes.

Ændringsforslag 543
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden sikrer en passende 
dækning af tværsektorielle udviklinger, 
risici og sårbarheder, idet den arbejder tæt 
sammen med Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

3. Myndigheden sikrer en passende 
dækning af tværsektorielle udviklinger, 
risici og sårbarheder, idet den arbejder tæt 
sammen med Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
og aktiv deltagelse inden for JCESA.

Or. en

Ændringsforslag 544
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. - 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af de nationale 
tilsynsmyndigheders rettigheder kan 
myndigheden deltage i alle internationale 
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fora vedrørende regulering og tilsyn med 
institutioner, der er omfattet af 
lovgivningen, der henvises til i artikel 1, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 545
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. - 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden repræsenterer Den 
Europæiske Union i alle internationale 
fora vedrørende regulering af og tilsyn 
med institutioner, der er omfattet af 
lovgivningen, der henvises til i artikel 1, 
stk. 2. De kompetente nationale 
myndigheder kan fortsat bidrage til 
sådanne fora, hvad angår nationale 
emner og emner, der er relevante for
deres egne funktioner og beføjelser i 
medfør af EU-lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 546
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden kan udvikle kontakter med 
tilsynsmyndigheder i tredjelande, uden at 
dette berører fællesskabsinstitutionernes 
kompetenceområder. Den kan indgå 
administrative aftaler med internationale 
organisationer og tredjelandes 
forvaltninger.

Myndigheden kan udvikle kontakter med 
tilsynsmyndigheder i tredjelande. Den kan 
indgå administrative aftaler med 
internationale organisationer og 
tredjelandes forvaltninger. Disse ordninger 
forhindrer ikke medlemsstaterne og deres 
kompetente myndigheder i at indgå 
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bilaterale eller multilaterale aftaler med 
tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Den større rolle, som myndigheden får som repræsentant for EU i internationale fora, 
påvirker ikke medlemsstaternes og deres tilsynsmyndigheders rettigheder til fortsat at indgå 
bilaterale eller multilaterale aftaler med tredjelande.

Ændringsforslag 547
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden kan udvikle kontakter med 
tilsynsmyndigheder i tredjelande, uden at 
dette berører fællesskabsinstitutionernes
kompetenceområder. Den kan indgå 
administrative aftaler med internationale 
organisationer og tredjelandes 
forvaltninger.

Myndigheden kan udvikle kontakter og 
indgå administrative aftaler med 
tilsynsmyndigheder, internationale 
organisationer og tredjelandes 
forvaltninger, uden at dette berører EU-
institutionernes og medlemsstaternes 
kompetenceområder.

Or. en

Ændringsforslag 548
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden kan udvikle kontakter med 
tilsynsmyndigheder i tredjelande, uden at 
dette berører fællesskabsinstitutionernes
kompetenceområder. Den kan indgå 
administrative aftaler med internationale 
organisationer og tredjelandes 
forvaltninger.

Myndigheden kan udvikle kontakter med 
tilsynsmyndigheder i tredjelande, uden at 
dette berører EU-institutionernes
kompetenceområder. Den kan indgå 
administrative aftaler med internationale 
organisationer og tredjelandes 
forvaltninger.
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Or. en

Begrundelse

Terminologien bør bringes i overensstemmelse med terminologien i Lissabontraktatens 
artikel 290. Den nye europæiske myndigheds eksterne kompetencer skal udøves sideløbende 
med EU's generelle eksterne beføjelser.

Ændringsforslag 549
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden redegør i sin årsberetning 
for de administrative ordninger og 
tilsvarende beslutninger, der er indgået 
med internationale organisationer eller 
forvaltninger i tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 550
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden redegør i sin beretning for 
de administrative ordninger og tilsvarende 
beslutninger, der er indgået med 
internationale organisationer eller 
forvaltninger i tredjelande. 

Or. en
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Ændringsforslag 551
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med hensyn til tilsynsvurderinger af 
fusioner og overtagelser, der falder ind 
under direktiv 2007/44/EF, kan 
myndigheden på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en kompetent myndighed
afgive og offentliggøre en udtalelse 
vedrørende en tilsynsvurdering, der skal 
udføres af en af medlemsstaternes 
myndigheder. Artikel 20 finder anvendelse.

2. Med hensyn til tilsynsvurderinger af 
fusioner og overtagelser, der falder ind 
under direktiv 2007/44/EF, og som i 
henhold til dette direktiv kræver høring 
mellem de kompetente myndigheder fra to 
eller flere medlemsstater, kan 
myndigheden efter anmodning fra en af de 
berørte kompetente myndigheder afgive 
og offentliggøre en udtalelse vedrørende en 
tilsynsvurdering, der skal udføres af en af 
medlemsstaternes myndigheder, undtagen 
i forbindelse med kriterierne i artikel 19a, 
stk. 1, litra e), i direktiv 2006/48/EF. 
Udtalelsen skal afgives hurtigt og under 
alle omstændigheder inden udgangen af 
evalueringsperioden i henhold til direktiv 
2007/44/EF. Artikel 20 finder anvendelse 
på de områder, inden for hvilke 
myndigheden kan afgive udtalelse.

Or. en

Begrundelse

En fusion er pr. definition institutionsspecifik og følsom over for markedet og kommercielle 
aspekter og skal hovedsagelig forblive et anliggende for de nationale og EU's 
konkurrencemyndigheder. ESA'ers mulighed for at rådgive om fusioner bør begrænses til 
tilfælde, hvor lovgivningen kræver høring mellem de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 552
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med hensyn til tilsynsvurderinger af 
fusioner og overtagelser, der falder ind 

2. Med hensyn til tilsynsvurderinger af 
fusioner og overtagelser, der falder ind 
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under direktiv 2007/44/EF, kan 
myndigheden på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en kompetent myndighed 
afgive og offentliggøre en udtalelse 
vedrørende en tilsynsvurdering, der skal 
udføres af en af medlemsstaternes 
myndigheder. Artikel 20 finder anvendelse.

under direktiv 2007/44/EF, bliver
myndigheden den centrale modtager af de 
krævede indberetninger. Myndigheden 
forvalter proceduren og leder de nationale 
myndigheder, der er involveret i 
proceduren, for at sikre en effektiv proces. 
Den kan på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en kompetent myndighed 
afgive og offentliggøre en udtalelse 
vedrørende en tilsynsvurdering, der skal 
udføres af en af medlemsstaternes 
myndigheder. Artikel 20 finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 553
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med hensyn til tilsynsvurderinger af 
fusioner og overtagelser, der falder ind 
under direktiv 2007/44/EF, kan 
myndigheden på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en kompetent myndighed 
afgive og offentliggøre en udtalelse 
vedrørende en tilsynsvurdering, der skal 
udføres af en af medlemsstaternes 
myndigheder. Artikel 20 finder anvendelse.

2. Med hensyn til tilsynsvurderinger af 
fusioner og overtagelser, der falder ind 
under direktiv 2007/44/EF, kan 
myndigheden på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en kompetent myndighed 
overvåge evalueringerne og yde 
rådgivning med henblik på at strømline 
og skabe ensartede vilkår samt afgive og 
offentliggøre en udtalelse vedrørende en 
tilsynsvurdering, der skal udføres af en af 
medlemsstaternes myndigheder. Artikel 20 
finder anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 554
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. På grundlag af fælles retningslinjer 
kan myndigheden gennemføre 
proceduren for kontrolændring i henhold 
til direktiv 2007/44/EF. Efter modtagelsen 
af meddelelsen koordinerer myndigheden 
med de kompetente nationale 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).

Ændringsforslag 555
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. På grundlag af fælles retningslinjer 
kan myndigheden gennemføre 
proceduren for kontrolændring i henhold 
til direktiv 2007/44/EF. Efter modtagelsen 
af meddelelsen koordinerer myndigheden 
med de kompetente nationale 
myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 556
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udførelsen af de opgaver, 
der er tillagt den ved denne forordning.

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne myndigheden alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
udførelsen af de opgaver, der er tillagt den 
ved denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Myndighedens anmodninger skal være baseret på de eksisterende kanaler til 
informationsindsamling. Når det er hensigtsmæssigt, bør man benytte fælles 
rapporteringsformater og eksisterende statistikker.

Ændringsforslag 557
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udførelsen af de opgaver, 
der er tillagt den ved denne forordning.

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne myndigheden alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
udførelsen af de opgaver, der er tillagt den 
ved denne forordning, under forudsætning 
af at adressaten har lovlig adgang til de 
relevante data, og at 
informationsanmodningen er 
hensigtsmæssig i forhold til arten af den 
pågældende forpligtelse.

Or. en
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Ændringsforslag 558
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udførelsen af de opgaver, 
der er tillagt den ved denne forordning.

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne myndigheden alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
udførelsen af de opgaver, der er tillagt den 
ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 559
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente og andre offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udførelsen af de opgaver, 
der er tillagt den ved denne forordning.

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne myndigheden alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
udførelsen af de opgaver, der er tillagt den 
ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 560
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra myndigheden giver 1. Efter anmodning fra myndigheden giver 
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de kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udførelsen af de opgaver, 
der er tillagt den ved denne forordning.

de kompetente tilsynsmyndigheder og 
nationale centralbanker i medlemsstaterne 
myndigheden alle de oplysninger, der er 
nødvendige for udførelsen af de opgaver, 
der er tillagt den ved denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvad der menes med "andre offentlige myndigheder".

Ændringsforslag 561
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum.

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum, forudsat at den kompetente 
myndighed råder over disse oplysninger. 
Når de kompetente myndigheder ikke 
indsamler sådanne oplysninger, bør 
myndigheden tage højde for en sådan 
anmodning ved at foretage ændringer af 
de relevante rapporteringskrav i henhold 
til de tekniske standarder i artikel 7.

Or. en

Ændringsforslag 562
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum.

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum. Anmodningerne skal primært 
være baseret på de eksisterende kanaler til 



AM\810194DA.doc 19/69 PE439.986v01-00

DA

informationsindsamling. Når det er 
hensigtsmæssigt, skal man benytte fælles 
rapporteringsformater.

Or. en

Begrundelse

Myndighedens anmodninger skal være baseret på de eksisterende kanaler til 
informationsindsamling. Når det er hensigtsmæssigt, bør man benytte fælles 
rapporteringsformater og eksisterende statistikker.

Ændringsforslag 563
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum.

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum. Anmodningerne skal primært 
være baseret på de eksisterende kanaler til 
informationsindsamling. Når det er 
hensigtsmæssigt, skal man benytte fælles 
rapporteringsformater.

Or. en

Ændringsforslag 564
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum.

Myndigheden kan også anmode om at få 
leveret oplysninger med regelmæssige 
mellemrum. Disse anmodninger skal, når 
det er hensigtsmæssigt, være baseret på 
fælles rapporteringsformater.
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Or. en

Ændringsforslag 565
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Før myndigheden anmoder om 
oplysninger i henhold til denne artikel, 
skal den først tage hensyn til de 
eksisterende statistikker, der udarbejdes, 
formidles og udvikles af Det Europæiske 
Statistiske System og Det Europæiske 
System af Centralbanker.

Or. en

Begrundelse

Myndighedens anmodninger skal være baseret på de eksisterende kanaler til 
informationsindsamling. Når det er hensigtsmæssigt, bør man benytte fælles 
rapporteringsformater og eksisterende statistikker.

Ændringsforslag 566
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Før myndigheden anmoder om 
oplysninger i henhold til denne artikel, 
skal den først tage hensyn til de 
eksisterende statistikker, der udarbejdes, 
formidles og udvikles af Det Europæiske 
Statistiske System og Det Europæiske 
System af Centralbanker.

Or. en
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Ændringsforslag 567
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er oplysningerne ikke tilgængelige, 
eller gøres de ikke tilgængelige rettidigt af 
de kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i 
medlemsstaterne, kan myndigheden rette 
en begrundet anmodning direkte til de 
relevante finansieringsinstitutter og andre 
parter. Den underretter de pågældende 
kompetente myndigheder om sådanne 
anmodninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 568
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er oplysningerne ikke tilgængelige, eller 
gøres de ikke tilgængelige rettidigt af de 
kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne, 
kan myndigheden rette en begrundet 
anmodning direkte til de relevante 
finansieringsinstitutter og andre parter. Den 
underretter de pågældende kompetente 
myndigheder om sådanne anmodninger.

2. Er oplysningerne i den udstrækning, der 
kan være tale om en vedvarende og 
alvorlig risiko for uro på markederne, 
som kan underbygges af objektivt 
kontrollerbare oplysninger, og som 
eventuelt kan vedrøre en specifik 
institution, ikke tilgængelige, eller gøres 
de ikke tilgængelige rettidigt af de 
kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne, 
kan myndigheden rette en begrundet 
anmodning direkte til de relevante 
finansieringsinstitutter og andre parter. Det 
relevante finansieringsinstitut har dog 
med forbehold for de retsmidler, det har 
adgang til, ret til at udtale sig om 
fordelene ved en direkte 



PE439.986v01-00 22/69 AM\810194DA.doc

DA

informationsanmodning fra 
myndigheden. Den underretter de 
pågældende kompetente myndigheder om 
sådanne anmodninger.

Or. en

Begrundelse

ESA'ernes beføjelse til at anmode om information direkte fra individuelle institutter bør kun 
benyttes som en sidste udvej, og derfor bør det oprindelige forslag ændres, så man begrænser 
brugen udelukkende til krisesituationer. Der findes helt klart et behov for forbedret 
informationsudveksling for at forbedre forståelsen af systemiske risici. Men det er vigtigt ikke 
at undergrave markedets sikkerhed gennem en potentiel afsløring af følsomme og fortrolige 
oplysninger, der kan forstyrre finansmarkedernes korrekte funktion.

Ændringsforslag 569
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er oplysningerne ikke tilgængelige, eller 
gøres de ikke tilgængelige rettidigt af de 
kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i 
medlemsstaterne, kan myndigheden rette 
en begrundet anmodning direkte til de 
relevante finansieringsinstitutter og andre 
parter. Den underretter de pågældende 
kompetente myndigheder om sådanne 
anmodninger.

2. Er oplysningerne ikke tilgængelige, eller 
gøres de ikke tilgængelige rettidigt af de 
kompetente myndigheder, kan
myndigheden rette en korrekt 
dokumenteret og begrundet anmodning 
direkte til andre tilsynsmyndigheder, 
finansministeriet, når dette har adgang til 
tilsynsoplysninger, centralbanken eller 
statistikkontoret i den pågældende 
medlemsstat. Den underretter de 
pågældende kompetente myndigheder om 
sådanne anmodninger.

Or. en
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Ændringsforslag 570
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er oplysningerne ikke tilgængelige, eller 
gøres de ikke tilgængelige rettidigt af de 
kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne, 
kan myndigheden rette en begrundet 
anmodning direkte til de relevante 
finansieringsinstitutter og andre parter. 
Den underretter de pågældende kompetente 
myndigheder om sådanne anmodninger.

2. Er oplysningerne ikke tilgængelige, eller 
gøres de ikke tilgængelige rettidigt af de 
kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne, 
kan myndigheden rette en begrundet 
anmodning direkte til de relevante 
finansieringsinstitutter, hvis 
omkostningerne ved at levere disse 
oplysninger til myndigheden står i 
rimeligt forhold til oplysningernes art. 
Den underretter de pågældende kompetente 
myndigheder om sådanne anmodninger.

Or. en

Ændringsforslag 571
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra myndigheden bistår 
de kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden med at indsamle sådanne 
oplysninger.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 572
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra myndigheden bistår de 
kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden med at indsamle sådanne 
oplysninger.

Efter anmodning fra myndigheden bistår de 
kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden med at indsamle sådanne 
oplysninger. Men når ESRB har anmodet 
om de relevante oplysninger, skal den 
nationale kompetente myndighed give sit 
samtykke, før myndigheden kan udlevere 
oplysningerne til ESRB. Myndigheden og 
de nationale kompetente myndigheder 
tager fuldt hensyn til de eksisterende 
aftaler med tredjelandes 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

ESA'ernes beføjelse til at anmode om information direkte fra individuelle institutter bør kun 
benyttes som en sidste udvej, og derfor bør det oprindelige forslag ændres, så man begrænser 
brugen udelukkende i krisesituationer. Der findes helt klart et behov for forbedret 
informationsudveksling for at forbedre forståelsen af systemiske risici. Men det er vigtigt ikke 
at undergrave markedets sikkerhed gennem en potentiel afsløring af følsomme og fortrolige 
oplysninger, der kan forstyrre finansmarkedernes korrekte funktion.

Ændringsforslag 573
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra myndigheden bistår de 
kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne 
myndigheden med at indsamle sådanne 
oplysninger.

Efter anmodning fra myndigheden bistår de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne myndigheden med at 
indsamle sådanne oplysninger.
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Or. en

Ændringsforslag 574
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra myndigheden bistår de 
kompetente myndigheder og andre 
offentlige myndigheder i medlemsstaterne
myndigheden med at indsamle sådanne 
oplysninger.

Efter anmodning fra myndigheden bistår de 
kompetente myndigheder myndigheden 
med at indsamle sådanne oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Efter anmodning fra en national 
tilsynsmyndighed i en medlemsstat kan 
myndigheden stille alle oplysninger til 
rådighed, som er nødvendige for at give 
den nationale myndighed mulighed for at 
udføre sine pligter under forudsætning af, 
at den pågældende nationale myndighed 
har indført hensigtsmæssige 
fortrolighedsordninger.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af ændringsforslaget fra Skinner, som styrker koordineringen.
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Ændringsforslag 576
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Efter anmodning fra en national 
tilsynsmyndighed i en medlemsstat skal 
myndigheden stille alle oplysninger til 
rådighed, som er nødvendige for at give 
den nationale myndighed mulighed for at 
udføre sine pligter under forudsætning af, 
at den pågældende nationale myndighed 
har indført hensigtsmæssige 
fortrolighedsordninger.

Or. en

Begrundelse

Informationsstrømmen mellem en national myndighed og ESA skal gå begge veje, så den 
nationale myndighed har mulighed for at anmode om oplysninger fra ESA.

Ændringsforslag 577
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Efter anmodning fra en national 
tilsynsmyndighed i en medlemsstat skal 
myndigheden stille alle oplysninger til 
rådighed, som er nødvendige for at give 
den nationale myndighed mulighed for at 
udføre sine pligter under forudsætning af, 
at den pågældende nationale myndighed 
har indført hensigtsmæssige 
fortrolighedsordninger.

Or. en
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Ændringsforslag 578
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Efter anmodning fra en national 
tilsynsmyndighed i medlemsstaten skal 
myndigheden stille alle oplysninger til 
rådighed, som er nødvendige for at give 
den mulighed for at udføre sine pligter 
under forudsætning af, at den 
pågældende nationale myndighed har 
indført hensigtsmæssige 
fortrolighedsordninger.

Or. en

Begrundelse

De nationale tilsynsførende skal have adgang til de oplysninger, som ESA har indsamlet, med 
henblik på at forbedre samarbejdet og tilsynets kvalitet. De skal derfor kunne anmode om 
oplysninger fra ESA, så længe de har indført fortrolighedsordninger af høj kvalitet.

Ændringsforslag 579
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For institutioner, der opererer i mere 
end én medlemsstat, bliver myndigheden 
den centrale modtager af de krævede 
indberetninger. Efter modtagelsen af 
indberetningen videresender 
myndigheden oplysningerne til de 
kompetente nationale myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 580
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
samarbejder med ESRB.

1. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
samarbejder tæt med ESRB.

Or. en

Ændringsforslag 581
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der nedsættes en interessentgruppe for 
banker med henblik på høring af 
interessenter på områder af relevans for 
myndighedens opgaver.

1. Der nedsættes en interessentgruppe for 
banker med henblik på høring af 
interessenter på områder af relevans for 
myndighedens opgaver. 
Interessentgruppen skal høres om alle 
myndighedens relevante beslutninger og 
foranstaltninger. Hvis det i hastesager er 
umuligt at gennemføre denne høring, skal 
interessentgruppen informeres om 
beslutningen hurtigst mulig.

Or. en

Ændringsforslag 582
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der nedsættes en interessentgruppe for 
banker med henblik på høring af 

1. Der nedsættes en interessentgruppe for 
banker med henblik på at lette høring af 
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interessenter på områder af relevans for 
myndighedens opgaver.

interessenter på områder af relevans for 
myndighedens opgaver.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at interessentgruppen ikke er den eneste gruppe, som myndigheden skal 
høre.

Ændringsforslag 583
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 
forbrugere og brugere af bankydelser.

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Unionens kredit- og investeringsinstitutter, 
disses ansatte samt forbrugere og brugere 
af bankydelser og repræsentanter for 
erhvervslivet. De forskellige modeller og 
størrelser af finansieringsinstitutter og 
virksomheder skal være repræsenteret. 
Mindst fem af medlemmerne skal være 
uafhængige anerkendte akademikere. 
Antallet af medlemmer, der repræsenterer 
markedsdeltagerne, må ikke overstige 10. 
Højst 10 medlemmer skal være 
repræsentanter for større 
finansieringsinstitutter.

Or. en

Ændringsforslag 584
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for banker består af 2. Interessentgruppen for banker består af 
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30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 
forbrugere og brugere af bankydelser.

30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Unionens kredit- og investeringsinstitutter, 
disses ansatte samt forbrugere og brugere 
af bankydelser herunder repræsentanter 
for SMV'er. Mindst fem af medlemmerne 
skal være uafhængige anerkendte 
akademikere. Antallet af medlemmer, der 
repræsenterer brugere af bankydelser, 
inklusive SMV-organisationer, må ikke 
overstige 10. Mindst 10 medlemmer skal 
repræsentere kredit- og 
investeringsinstitutter fra EU.

Or. en

Ændringsforslag 585
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 
forbrugere og brugere af bankydelser.

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer. Højst 15 af medlemmerne 
skal være repræsentanter for kredit- og 
investeringsinstitutter, ansatte (f.eks. 
fagforeninger) samt forbrugere og brugere 
af bankydelser. Mindst fem af 
medlemmerne skal være uafhængige 
anerkendte akademikere.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at sikre, at brancherepræsentanterne er repræsenteret korrekt i lyset 
af kompleksiteten og den branchespecifikke karakter af dele af den rådgivning, som 
interessentgruppen forventes at yde. Men branchen skal ikke udgøre mere end halvdelen af 
medlemmerne, og der skal også være akademikere til stede for at levere supplerende og 
upartisk rådgivning.
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Ændringsforslag 586
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 
forbrugere og brugere af bankydelser.

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, der repræsenterer
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 
forbrugere og brugere af bankydelser. 
Interessentgruppen for banker skal bestå 
af mindst 10 repræsentanter for 
forbrugere og brugere som f.eks. SMV'er, 
fem repræsentanter for medarbejderne, 
fem uafhængige anerkendte akademikere 
og højst 10 repræsentanter for de 
overvågede institutioners organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 587
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 
forbrugere og brugere af bankydelser.

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Unionens kredit- og investeringsinstitutter 
og repræsentanter for SMV'er. Mindst 
fem af medlemmerne skal være 
uafhængige anerkendte akademikere.

Or. en

Begrundelse

I lyset af de yderst komplicerede spørgsmål inden for EBA virker sammensætningen af 
interessentgruppen for banker ikke hensigtsmæssig hvad angår deltagelse af medarbejdere, 
forbrugere og andre detailbrugere af bankydelser. Desuden er antallet af medarbejdere, 
forbrugere og brugere af bankydelser for højt. Repræsentationen af SMV'er som brugere er 
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fuldt tilstrækkelig.

Ændringsforslag 588
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 
forbrugere og brugere af bankydelser.

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 
forbrugere og brugere af bankydelser og 
repræsentanter for SMV'er. Mindst fem 
af medlemmerne skal være uafhængige 
anerkendte akademikere.

Or. en

Begrundelse

Vi skal sikre en hensigtsmæssig repræsentation af det akademiske samfund. Derudover er der 
ingen grund til kunstigt at diktere sammensætningen af interessentgruppen for banker.

Ændringsforslag 589
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 
forbrugere og brugere af bankydelser.

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 
forbrugere og brugere af bankydelser og 
repræsentanter for SMV'er. Antallet af 
medlemmer, der repræsenterer 
markedsdeltagerne, må ikke overstige 10. 
Mindst 10 medlemmer skal være valgt af 
SMV-organisationer. Mindst tre 
medlemmer skal repræsentere de små 
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banker. Mindst tre medlemmer skal 
repræsentere kooperative banker.

Or. en

Ændringsforslag 590
Thijs Berman

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 
forbrugere og brugere af bankydelser.

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, 
fagforeningsrepræsentanter og 
repræsentanter for 
forbrugerorganisationer, brugere af 
bankydelser og repræsentanter for 
SMV'er.

Or. en

Begrundelse

Fagforeninger og forbrugerorganisationer er organiserede repræsentanter for medarbejdere 
og forbrugere. På grund af deres indgående viden om tværsektorale aktiviteter er de bedst 
egnet til at beskytte medarbejdernes og forbrugernes interesser i interessentgruppen.

Ændringsforslag 591
Marta Andreasen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 
forbrugere og brugere af bankydelser.

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, SMV'er, 
akademikere, repræsentanter for 
arbejdstagerorganisationer samt 
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forbrugere og brugere af bankydelser.

Or. en

Begrundelse

Interessentgruppen bør være repræsentativ for alle relevante grupper.

Ændringsforslag 592
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 
forbrugere og brugere af bankydelser.

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 
forbrugere og brugere af bankydelser. 
Ingen interessenter i gruppen bør have en 
fortrinsstilling frem for andre.

Or. en

Begrundelse

Man skal sikre, at interessentgruppen fungerer ordentligt og retfærdigt i alle henseender. 

Formuleringen "ligeligt fordelt" skal præciseres. Der skal sikres en løbende høring af 
interessentgruppen, hvilket ikke kan gøres med to møder om året.

Ændringsforslag 593
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på 
Fællesskabets kredit- og 
investeringsinstitutter, disses ansatte samt 

2. Interessentgruppen for banker består af 
30 medlemmer, ligeligt fordelt på EU's
kredit- og investeringsinstitutter, disses 
ansatte samt forbrugere og brugere af 
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forbrugere og brugere af bankydelser. bankydelser.

Or. en

Begrundelse

Terminologien bør bringes i overensstemmelse med terminologien i Lissabontraktaten.
Institutionaliseringen af dialogen med branchen via interessentgruppen for banker vil 
underbygge en forsvarlig regulering i EU. Sammensætningen af interessentgruppen for 
banker bør sikre en retfærdig repræsentation af bankbranchen (mindst 20 medlemmer, der 
repræsenterer finansieringsinstitutter) og ligeledes afspejle dens pluralistiske struktur.

Ændringsforslag 594
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gruppen kan nedsætte arbejdsgrupper om 
tekniske spørgsmål, til hvilke der også kan 
udpeges yderligere eksperter for at sikre 
adgangen til den nødvendige tekniske 
ekspertise.

Or. en

Ændringsforslag 595
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interessentgruppen for banker afholder 
mindst to møder om året.

Interessentgruppen for banker afholder 
mindst fire møder om året.

Or. en
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Ændringsforslag 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interessentgruppen for banker afholder 
mindst to møder om året.

Interessentgruppen for banker afholder 
mindst fire møder om året.

Or. en

Begrundelse

Man skal sikre, at interessentgruppen fungerer ordentligt og retfærdigt i alle henseender. 

Formuleringen "ligeligt fordelt" skal præciseres. Der skal sikres en løbende høring af 
interessentgruppen, hvilket ikke kan gøres med to møder om året.

Ændringsforslag 597
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med sin afgørelse sikrer 
tilsynsrådet så vidt muligt en passende 
geografisk balance blandt interessenterne 
og dækning af hele Fællesskabet.

I forbindelse med sin afgørelse sikrer 
tilsynsrådet så vidt muligt en passende 
geografisk og kønsmæssig balance blandt 
interessenterne og dækning af hele 
Fællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag 598
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden yder den nødvendige Myndigheden yder den nødvendige 
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sekretærbistand til interessentgruppen for 
banker.

sekretærbistand til interessentgruppen for 
banker og en tilstrækkelig godtgørelse af 
rejse- og opholdsudgifter samt en 
godtgørelse for deltagelsen i aktiviteterne 
for medlemmer, for hvem manglende 
godtgørelse ville fratage dem muligheden 
for at deltage. EU's budget skal ligeledes 
yde tilstrækkelig finansiering til et 
ekspertisecenter, hvor brancheeksperter 
inden for regulering af og tilsyn med 
finansielle tjenester kan yde teknisk 
rådgivning udelukkende til investor-, 
SMV- og forbrugerorganisationer på 
købersiden for at understøtte deres bidrag 
i rådgivergrupperne for interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 599
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal ydes tilstrækkelig økonomisk 
godtgørelse til medlemmer af 
interessentgruppen, der repræsenterer 
ikkeudbyttegivende organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal ydes tilstrækkelig økonomisk 
godtgørelse til medlemmer af 
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interessentgruppen, der repræsenterer 
ikkeudbyttegivende organisationer.

Or. en

Begrundelse

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others.

Ændringsforslag 601
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal afsættes budgetmidler til 
medlemmer af interessentgruppen for 
banker, der repræsenterer 
ikkeudbyttegivende organisationer. Dette 
budget skal godkendes af tilsynsrådet og 
skal være tilstrækkeligt til at dække 
udgifterne til afholdelse af og deltagelse i 
forberedende møder og bestilling af 
ekstern forskning og udtalelser.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at interessentgruppen kan fungere, således at alle interessenter i gruppen i 
praksis har de samme betingelser og muligheder for at bidrage til arbejdet. Dette betyder, at 
interessentrepræsentanterne ikke skal være afhængige af ressourcer fra de organisationer, de 
repræsenterer, eftersom dette vil medføre store skævheder i mængden og kvaliteten af det 
arbejde, som de forskellige repræsentanter rent faktisk kan udføre. Dette gælder 
repræsentanter for arbejdstagerne i sektoren, forbrugere, SMV'er m.fl.
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Ændringsforslag 602
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemmerne af interessentgruppen for 
banker har en mandatperiode på to et halvt
år, hvorefter en ny udvælgelsesprocedure 
finder sted.

4. Medlemmerne af interessentgruppen for 
banker har en mandatperiode på fem år, 
hvorefter en ny udvælgelsesprocedure 
finder sted.

Or. en

Ændringsforslag 603
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne kan sidde i to på hinanden 
følgende mandatperioder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 604
Thijs Berman

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med henblik på udøvelsen af sine 
rådgivningsopgaver skal 
interessentgruppen have udleveret alle 
nødvendige oplysninger af myndigheden.

Or. en
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Begrundelse

Interessentgruppen er fuldstændig afhængig af myndigheden for at få oplysninger. Når 
myndigheden beder om en høring, skal den lette interessentgruppens adgang til de relevante 
oplysninger.

Ændringsforslag 605
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Interessentgruppen for banker kan afgive 
udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7 og 8.

5. Interessentgruppen for banker kan afgive 
udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver, herunder i 
forbindelse med udarbejdelse af fælles 
udtalelser med Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Forsikring og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger) og 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder), jf. artikel 42 
med særligt fokus på opgaverne i artikel 7 
og 8.

Or. en

Begrundelse

Interessentgruppen skal også kunne yde et hensigtsmæssigt bidrag til beslutningstagning i 
forbindelse med finansielle konglomerater, når det pågældende konglomerat driver 
bankvirksomhed eller andre opgaver, som er omfattet af ESA, selv om fokus bør ligge på 
artikel 7 og 8.

Ændringsforslag 606
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Interessentgruppen for banker kan afgive 5. Interessentgruppen for banker kan afgive 
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udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7 og 8.

udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver med særligt fokus 
på opgaverne i artikel 7 og 8.

Or. en

Ændringsforslag 607
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Interessentgruppen for banker kan afgive 
udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7 og 8.

5. Interessentgruppen for banker kan afgive 
udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver med særligt fokus 
på opgaverne som fastsat i artikel 7 og 8.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med Skinner-betænkningen.

Ændringsforslag 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Interessentgruppen for banker kan afgive 
udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7 og 8.

5. Interessentgruppen for banker kan afgive 
udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7 til 19.

Or. en
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Begrundelse

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Ændringsforslag 609
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Interessentgruppen for banker kan afgive 
udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7 og 8.

5. Interessentgruppen for banker kan afgive 
udtalelser og yde rådgivning til 
myndigheden om alle emner vedrørende 
myndighedens opgaver som fastsat i artikel 
7, 8, 9 og 10.

Or. en

Ændringsforslag 610
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interessentgruppen for banker træffer 
beslutning om, hvilke spørgsmål der skal i 
høring, og har mulighed for at påvirke 
dagsordenen for møderne. Alle 
repræsentanterne i gruppen skal have 
mulighed for at komme med bidrag. Den 
endelige beslutning om de foreslåede 
dagsordenspunkter skal tages af 
interessentgruppen for banker, og de 
enkelte undergrupper af interessenter har 
ret til at få deres forslag på dagsordenen. 
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Alle undergrupper af interessenter skal 
have mulighed for at komme med 
udtalelser og rådgivning til myndigheder, 
som ikke nødvendigvis afspejler 
holdningen hos flertallet i 
interessentgruppen.

Or. en

Begrundelse

Som følge af sin medlemssammensætning vil interessentgruppen have forskellige interesser og 
meninger. Forbrugere og andre brugere skal have lov til at fremsætte udtalelser, som ikke 
nødvendigvis afspejler holdningen hos flertallet i interessentgruppen. Hvis interessenterne 
ikke får ret til dette, risikerer man at lamme arbejdet i gruppen.

Ændringsforslag 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interessentgruppen træffer beslutning 
om, hvilke spørgsmål der skal i høring og 
sættes på dagsordenen for møderne.

Or. en

Ændringsforslag 612
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Interessentgruppen for banker vedtager 
selv sin forretningsorden.

6. Interessentgruppen for banker vedtager 
selv sin forretningsorden med to 
tredjedeles flertal blandt medlemmerne.

Or. en
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Begrundelse

I lyset af sandsynligheden for betydelige meningsforskelle inden for interessentgruppen er det 
vigtigt at fastlægge en detaljeret forretningsorden allerede fra starten. Dette opnås nemmest, 
hvis mindst to tredjedele af medlemmerne accepterer disse regler. Dette forhindrer også, at 
repræsentanter for en bestemt interessentgruppe kan dominere beslutningstagningen.

Ændringsforslag 613
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at banksystemet 
internaliserer sine omkostninger set i et 
cyklisk perspektiv, og at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker direkte på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 614
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke 
indvirker direkte og i betydelig grad på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

Or. en
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Ændringsforslag 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke 
indvirker direkte på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden skal have bindende beføjelser til "bilæggelse af tvister mellem nationale 
tilsynsmyndigheder" og "hastebeslutninger". Sikkerhedsklausulerne for medlemsstaterne over 
for myndighedens beslutninger bør være begrænsede og generelt følge reglen om "overhold 
eller forklar". Sikkerhedsklausuler må ikke blive et potentielt smuthul.

Ændringsforslag 616
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 ikke på 
nogen måde indvirker på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 23 skal overholdes i henhold til visse medlemsstaters ønsker, skal den kun gælde 
for beslutninger, der træffes i nødsituationer, dvs. artikel 10, hvor det er sandsynligt, at 
medlemsstaterne vil intervenere, eventuelt med offentlige midler. Artikel 11 bør ikke være 
omfattet, eftersom mægling kun vil blive anvendt under normale forhold til det løbende tilsyn.
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Ændringsforslag 617
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 6, stk. 3, 10 og 
11 ikke på nogen måde indvirker på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar
(ud over minimumsbeløb).

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 6, stk. 3, skal forblive i teksten, bør den være genstand for samme beskyttelse som 
artikel 10 og 11. EU-tilsynsafgørelser, der vedrører EU-enheder, kan naturligvis også have 
skattemæssige virkninger.

Ændringsforslag 618
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 6, stk. 3, 10 og 
11 ikke på nogen måde indvirker på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 6, stk. 3, skal forblive i teksten, bør den være genstand for samme beskyttelse som 
artikel 10 og 11. EU-tilsynsafgørelser, der vedrører EU-enheder, kan naturligvis også have 
skattemæssige virkninger.
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Ændringsforslag 619
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10, 11 eller 12a
ikke på nogen måde indvirker på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 12a vedtages af Parlamentet, bør den også medtages i beskyttelsesklausulens 
bestemmelser.

Ændringsforslag 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar. I den pågældende 
beslutning fra myndigheden skal det 
fremgå, at det finanspolitiske ansvar ikke 
berøres.

Or. en

Begrundelse

Statens finanspolitiske ansvar må under ingen omstændigheder blive berørt af EBA's 
aktiviteter. Formålet med den foreslåede tilføjelse er at forstærke dette princip. Ved at 
indsætte en sådan klausul i EBA's beslutning skal myndigheden hver gang overveje og 
analysere, hvorvidt dens beslutning griber ind i medlemsstatens finanspolitiske ansvar.
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Ændringsforslag 621
Marta Andreasen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på 
nogen måde indvirker på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger 
truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke 
indvirker direkte eller indirekte på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

Myndighedens foranstaltninger må ikke bringe medlemsstaternes finanspolitiske 
uafhængighed i fare.

Ændringsforslag 622
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finder en medlemsstat, at en 
beslutning truffet i henhold til artikel 11 
indvirker på dens finanspolitiske ansvar, 
kan den senest en måned efter, at den 
kompetente myndighed er blevet 
underrettet om myndighedens beslutning, 
meddele myndigheden og Kommissionen, 
at den kompetente myndighed ikke 
gennemfører beslutningen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 23 skal overholdes i henhold til visse medlemsstaters ønsker, skal den kun gælde 
for beslutninger, der træffes i nødsituationer, dvs. artikel 10, hvor det er sandsynligt, at 
medlemsstaterne vil intervenere, eventuelt med offentlige midler. Artikel 11 bør ikke være 
omfattet, eftersom mægling kun vil blive anvendt under normale forhold til det løbende tilsyn.
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Ændringsforslag 623
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 11 indvirker på 
dens finanspolitiske ansvar, kan den senest 
en måned efter, at den kompetente 
myndighed er blevet underrettet om 
myndighedens beslutning, meddele 
myndigheden og Kommissionen, at den 
kompetente myndighed ikke gennemfører 
beslutningen.

2. Hvis en medlemsstat ikke accepterer, at 
en beslutning truffet i henhold til artikel 
11, stk. (3), fordi den indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar, skal den senest en 
måned efter, at den kompetente myndighed 
er blevet underrettet om myndighedens 
beslutning, meddele myndigheden,
Kommissionen og Europa-Parlamentet, at 
den kompetente myndighed ikke 
gennemfører beslutningen.

Or. en

Ændringsforslag 624
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 11 indvirker på 
dens finanspolitiske ansvar, kan den senest 
en måned efter, at den kompetente 
myndighed er blevet underrettet om 
myndighedens beslutning, meddele 
myndigheden og Kommissionen, at den 
kompetente myndighed ikke gennemfører 
beslutningen.

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 11 indvirker på 
dens finanspolitiske ansvar, kan den senest 
20 arbejdsdage efter, at den kompetente 
myndighed er blevet underrettet om 
myndighedens beslutning, meddele 
myndigheden og Kommissionen, at den 
kompetente myndighed ikke gennemfører 
beslutningen.

Or. en
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Ændringsforslag 625
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart 
rede for, hvorfor og på hvilken måde 
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

udgår

Or. en

Begrundelse

I sin meddelelse skal medlemsstaten begrunde og klart påvise, hvorledes beslutningen griber 
ind i dens finanspolitiske ansvar.

Ændringsforslag 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart 
rede for, hvorfor og på hvilken måde 
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

I sin meddelelse gør medlemsstaten rede 
for hvorfor og fremlægger en 
konsekvensvurdering af, på hvilken måde 
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

Myndigheden skal have bindende beføjelser til "bilæggelse af tvister mellem nationale 
tilsynsmyndigheder" og "hastebeslutninger". Sikkerhedsklausulerne for medlemsstaterne over 
for myndighedens beslutninger bør være begrænsede og generelt følge reglen om "overhold 
eller forklar". Sikkerhedsklausuler må ikke blive et potentielt smuthul.
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Ændringsforslag 627
Marta Andreasen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart
rede for, hvorfor og på hvilken måde 
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

I sin meddelelse kan medlemsstaten gøre
rede for, hvorfor og på hvilken måde 
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er kompetente til at vurdere deres egne finanspolitiske forpligtelser.

Ændringsforslag 628
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I et sådant tilfælde suspenderes 
myndighedens beslutning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 23 skal overholdes i henhold til visse medlemsstaters ønsker, skal den kun gælde 
for beslutninger, der træffes i nødsituationer, dvs. artikel 10, hvor det er sandsynligt, at 
medlemsstaterne vil intervenere, eventuelt med offentlige midler. Artikel 11 bør ikke være 
omfattet, eftersom mægling kun vil blive anvendt under normale forhold til det løbende tilsyn.
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Ændringsforslag 629
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest en måned efter meddelelsen fra 
medlemsstaten meddeler myndigheden 
medlemsstaten, om den fastholder sin 
beslutning, eller om den ændrer den eller 
trækker den tilbage.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 23 skal overholdes i henhold til visse medlemsstaters ønsker, skal den kun gælde 
for beslutninger, der træffes i nødsituationer, dvs. artikel 10, hvor det er sandsynligt, at 
medlemsstaterne vil intervenere, eventuelt med offentlige midler. Artikel 11 bør ikke være 
omfattet, eftersom mægling kun vil blive anvendt under normale forhold til det løbende tilsyn.

Ændringsforslag 630
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 
måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 23 skal overholdes i henhold til visse medlemsstaters ønsker, skal den kun gælde 
for beslutninger, der træffes i nødsituationer, dvs. artikel 10, hvor det er sandsynligt, at 
medlemsstaterne vil intervenere, eventuelt med offentlige midler. Artikel 11 bør ikke være 
omfattet, eftersom mægling kun vil blive anvendt under normale forhold til det løbende tilsyn.
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Ændringsforslag 631
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 
måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet afgørelse, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage med kvalificeret flertal 
blandt medlemmerne fraregnet stemmen 
fra det medlem af Rådet, der 
repræsenterer den pågældende 
medlemsstat, senest to måneder efter at 
myndigheden har underrettet 
medlemsstaten i henhold til afsnit 4. 
Kvalificeret flertal defineres som mindst 
55 % af Rådets medlemmer, undtagen den 
berørte medlemsstat, der omfatter mindst 
14 af disse og repræsenterer 
medlemsstater med tilsammen mindst 
65 % af Unionens befolkning fraregnet 
befolkningen i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Det medlem, der indkalder Rådet og påberåber sig sikkerhedsklausulen, må ikke deltage i den 
endelige beslutning.

Ændringsforslag 632
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet en afgørelse med flertallet af 
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måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

de afgivne stemmer på et af sine møder 
senest to måneder, efter at myndigheden 
har underrettet medlemsstaten som anført 
i ovenstående afsnit, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 633
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 
måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 
måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes.

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med dette ændringsforslag er at fjerne usikkerheden i alle tilfælde, hvor Rådet 
ikke vil træffe nogen afgørelse inden for perioden på to måneder. Den manglende aktivitet på 
et så vigtigt område som medlemsstaternes finanspolitiske ansvar må ikke medføre negative 
konsekvenser for medlemsstaten. Derfor foreslås det, at den anfægtede beslutning fra 
myndigheden anses for bortfaldet, når de to måneder, inden for hvilke Rådet skulle fremsætte 
sin udtalelse, er gået.

Ændringsforslag 634
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på to 
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måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

måneder afgørelse med kvalificeret flertal, 
jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes.

Or. en

Ændringsforslag 635
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder Rådet ved sin afgørelse 
myndighedens beslutning, eller træffer det 
ikke afgørelse inden for en frist på to 
måneder, ophører suspensionen af den 
pågældende beslutning øjeblikkeligt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis artikel 23 skal overholdes i henhold til visse medlemsstaters ønsker, skal den kun gælde 
for beslutninger, der træffes i nødsituationer, dvs. artikel 10, hvor det er sandsynligt, at 
medlemsstaterne vil intervenere, eventuelt med offentlige midler. Artikel 11 bør ikke være 
omfattet, eftersom mægling kun vil blive anvendt under normale forhold til det løbende tilsyn.

Ændringsforslag 636
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder Rådet ved sin afgørelse 
myndighedens beslutning, eller træffer det 
ikke afgørelse inden for en frist på to 
måneder, ophører suspensionen af den 
pågældende beslutning øjeblikkeligt.

Fastholder Rådet ved sin afgørelse 
myndighedens beslutning, ophører 
suspensionen af den pågældende 
beslutning øjeblikkeligt.
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Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med dette ændringsforslag er at fjerne usikkerheden i alle tilfælde, hvor Rådet 
ikke vil træffe nogen afgørelse inden for perioden på to måneder. Den manglende aktivitet på 
et så vigtigt område som medlemsstaternes finanspolitiske ansvar må ikke medføre negative 
konsekvenser for medlemsstaten. Derfor foreslås det, at den anfægtede beslutning fra 
myndigheden anses for bortfaldet, når de to måneder, inden for hvilke Rådet skulle fremsætte 
sin udtalelse, er gået.

Ændringsforslag 637
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastholder Rådet ved sin afgørelse 
myndighedens beslutning, eller træffer det 
ikke afgørelse inden for en frist på to 
måneder, ophører suspensionen af den 
pågældende beslutning øjeblikkeligt.

Ophæver Rådet ved sin afgørelse 
myndighedens beslutning, eller træffer det 
ikke afgørelse inden for en frist på to 
måneder, ophæves suspensionen af den 
pågældende beslutning øjeblikkeligt.

Or. en

Ændringsforslag 638
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Har Rådet ikke truffet afgørelse inden for 
to måneder, skal beslutningen ophøre.

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med dette ændringsforslag er at fjerne usikkerheden i alle tilfælde, hvor Rådet 
ikke vil træffe nogen afgørelse inden for perioden på to måneder. Den manglende aktivitet på 
et så vigtigt område som medlemsstaternes finanspolitiske ansvar må ikke medføre negative 
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konsekvenser for medlemsstaten. Derfor foreslås det, at den anfægtede beslutning fra 
myndigheden anses for bortfaldet, når de to måneder, inden for hvilke Rådet skulle fremsætte 
sin udtalelse, er gået.

Ændringsforslag 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 10, stk. 2, 
indvirker på dens finanspolitiske ansvar, 
kan den senest tre arbejdsdage efter, at den 
kompetente myndighed er blevet 
underrettet om myndighedens beslutning, 
meddele myndigheden, Kommissionen og 
Rådet, at den kompetente myndighed ikke 
gennemfører beslutningen.

3. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 10, stk. 2, 
indvirker på dens finanspolitiske ansvar, 
kan den senest to arbejdsdage efter, at den 
kompetente myndighed er blevet 
underrettet om myndighedens beslutning, 
meddele myndigheden, Kommissionen og 
Rådet, at den kompetente myndighed ikke 
gennemfører beslutningen.

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen. 

Ved at indføre en strammere tidsgrænse fjerner vi tilskyndelsen til eventuelt misbrug af 
sikkerhedsklausulen.

Tidsgrænserne er især relevante for proceduren for konstatering af eventuelle indvirkninger 
på medlemsstaternes finanspolitiske ansvar i nødsituationer. 

Endelig er de foreslåede ændringsforslag beregnet på at bringe udkastet til forordning i 
overensstemmelse med Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009.
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Ændringsforslag 640
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart 
rede for, hvorfor og på hvilken måde 
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar.

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart 
rede for, hvorfor og på hvilken måde 
beslutningen indvirker på dens 
finanspolitiske ansvar. I et sådant tilfælde 
suspenderes myndighedens beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. traktatens artikel 205, om,
hvorvidt myndighedens beslutning 
fastholdes eller trækkes tilbage.

Rådet beslutter, hvorvidt myndighedens 
beslutning fastholdes eller trækkes tilbage 
med kvalificeret flertal blandt 
medlemmerne, jf. artikel 16, stk. 4, i 
traktaten om Den Europæiske Union og i 
artikel 3 i protokol nr. 36 om 
overgangsbestemmelser, som er vedlagt 
traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, inden for fem hverdage.

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen. 

Ved at indføre en strammere tidsgrænse fjerner vi tilskyndelsen til eventuelt misbrug af 
sikkerhedsklausulen. 

Tidsgrænserne er især relevante for proceduren for konstatering af eventuelle indvirkninger 
på medlemsstaternes finanspolitiske ansvar i nødsituationer. 
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Endelig er de foreslåede ændringsforslag beregnet på at bringe udkastet til forordning i 
overensstemmelse med Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009.

Ændringsforslag 642
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. traktatens artikel 205, om, 
hvorvidt myndighedens beslutning 
fastholdes eller trækkes tilbage.

Myndigheden ophæver sin beslutning 
eller giver en forklaring på, hvorfor den 
fastholder den.

Or. en

Begrundelse

I denne eksorbitante klausul kræves det, at myndighedens beføjelser begrænses til en 
"overhold-eller-forklar"-mekanisme, navnlig med hensyn til ESA'ernes uafhængighed.

Ændringsforslag 643
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. traktatens artikel 205, om, 
hvorvidt myndighedens beslutning 
fastholdes eller trækkes tilbage.

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. stk., 2 afsnit 5, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringsforslag 22 til artikel 23, stk. 2, afsnit 5.
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Ændringsforslag 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. traktatens artikel 205, om, 
hvorvidt myndighedens beslutning 
fastholdes eller trækkes tilbage.

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. traktatens artikel 205, om, 
hvorvidt myndighedens beslutning trækkes 
tilbage.

Or. en

Begrundelse

Beslutninger truffet i henhold til artikel 10, stk. 2, er af en ganske særlig karakter, eftersom de 
vil blive truffet i "krisesituationer". Derfor er det under hensyntagen til forholdene 
vedrørende og den professionelle karakter af EBA's beslutning berettiget at introducere 
strengere regler for tilbagekaldelse af en sådan beslutning. Man skal også huske på, at det 
kun bliver muligt at udstede sådanne beslutninger, hvis det først er erklæret, at "der 
foreligger en krisesituation".

Ændringsforslag 645
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. traktatens artikel 205, om, 
hvorvidt myndighedens beslutning 
fastholdes eller trækkes tilbage.

Rådet træffer inden for en frist på ti 
arbejdsdage afgørelse med kvalificeret 
flertal, jf. traktatens artikel 205, om, 
hvorvidt myndighedens beslutning 
fastholdes.

Or. en
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Ændringsforslag 646
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Træffer Rådet ikke afgørelse inden for ti 
arbejdsdage, anses myndighedens 
beslutning for at være fastholdt.

udgår

Or. en

Begrundelse

I denne eksorbitante klausul kræves det, at myndighedens beføjelser begrænses til en 
"overhold-eller-forklar"-mekanisme, navnlig med hensyn til ESA'ernes uafhængighed.

Ændringsforslag 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Træffer Rådet ikke afgørelse inden for ti
arbejdsdage, anses myndighedens 
beslutning for at være fastholdt.

Træffer Rådet ikke afgørelse inden for fem
arbejdsdage, anses myndighedens 
beslutning for at være fastholdt.

Or. en

Begrundelse

Det uklare begreb "medlemsstaternes finanspolitiske ansvar" kan føre til omfattende 
diskussioner af fortolkningen.

Ved at indføre en strammere tidsgrænse fjerner vi tilskyndelsen til eventuelt misbrug af 
sikkerhedsklausulen.

Tidsgrænserne er især relevante for proceduren for konstatering af eventuelle indvirkninger 
på medlemsstaternes finanspolitiske ansvar i nødsituationer. 

Endelig er de foreslåede ændringsforslag beregnet på at bringe udkastet til forordning i 
overensstemmelse med Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009.
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Ændringsforslag 648
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Træffer Rådet ikke afgørelse inden for ti 
arbejdsdage, anses myndighedens 
beslutning for at være fastholdt.

Træffer Rådet ikke afgørelse inden for ti 
arbejdsdage, anses myndighedens 
beslutning for at være ophævet.

Or. en

Ændringsforslag 649
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden myndigheden træffer de i artikel 
9, stk. 6, artikel 10, stk. 2 og 3, og artikel 
11, stk. 3 og 4, omhandlede beslutninger, 
underretter den adressaten om, at den agter 
at træffe en sådan beslutning, og fastsætter 
under fuld hensyntagen til, hvor meget 
sagen haster, en frist, inden for hvilken 
adressaten kan tilkendegive sine 
synspunkter.

1. Inden myndigheden træffer de i denne 
forordning omhandlede beslutninger, 
underretter den adressaten om, at den agter 
at træffe en sådan beslutning, og fastsætter 
under fuld hensyntagen til, hvor meget 
sagen haster, samt sagens kompleksitet og 
mulige konsekvenser en frist, inden for 
hvilken adressaten kan tilkendegive sine 
synspunkter.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Skinner-betænkningen.
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Ændringsforslag 650
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden myndigheden træffer de i artikel 
9, stk. 6, artikel 10, stk. 2 og 3, og artikel 
11, stk. 3 og 4, omhandlede beslutninger, 
underretter den adressaten om, at den agter 
at træffe en sådan beslutning, og fastsætter 
under fuld hensyntagen til, hvor meget 
sagen haster, en frist, inden for hvilken 
adressaten kan tilkendegive sine 
synspunkter.

1. Inden myndigheden træffer de i denne 
forordning omhandlede beslutninger, 
underretter den adressaten om, at den agter 
at træffe en sådan beslutning, og fastsætter 
under fuld hensyntagen til, hvor meget 
sagen haster, samt sagens kompleksitet og 
mulige konsekvenser en frist, inden for 
hvilken adressaten kan tilkendegive sine 
synspunkter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tage hensyn til kompleksiteten og konsekvenserne af en foranstaltning og ikke 
kun det forhold, at sagen haster, når man fastlægger en tidsplan.

Ændringsforslag 651
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden myndigheden træffer de i artikel 
9, stk. 6, artikel 10, stk. 2 og 3, og artikel 
11, stk. 3 og 4, omhandlede beslutninger, 
underretter den adressaten om, at den agter 
at træffe en sådan beslutning, og fastsætter 
under fuld hensyntagen til, hvor meget 
sagen haster, en frist, inden for hvilken 
adressaten kan tilkendegive sine 
synspunkter.

1. Inden myndigheden træffer de i denne 
forordning omhandlede beslutninger, 
underretter den adressaten om, at den agter 
at træffe en sådan beslutning, og fastsætter 
under fuld hensyntagen til, hvor meget 
sagen haster, samt sagens kompleksitet og 
mulige konsekvenser en frist, inden for 
hvilken adressaten kan tilkendegive sine 
synspunkter.

Or. en
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Ændringsforslag 652
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Beslutninger, der træffes af 
myndigheden i henhold til artikel 9, 10 og 
11, offentliggøres med angivelse af den 
berørte kompetente myndighed eller det 
berørte finansieringsinstitut og 
hovedindholdet af beslutningen under 
hensyntagen til finansieringsinstitutters 
legitime interesse i at beskytte deres 
forretningshemmeligheder.

5. Beslutninger, der træffes af 
myndigheden i henhold til artikel 9, 10 og 
11, offentliggøres med angivelse af den 
berørte kompetente myndighed eller det 
berørte finansieringsinstitut og 
hovedindholdet af beslutningen, 
medmindre en sådan offentliggørelse 
strider mod finansieringsinstitutternes 
legitime interesser i forbindelse med 
beskyttelsen af deres 
forretningshemmeligheder eller kan 
bringe de finansielle markeders ordnede 
virkemåde og integritet eller stabiliteten af 
hele eller en del af det finansielle system i 
EU i fare.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at afsløre identiteten af individuelle institutioner, hvor en sådan 
offentliggørelse kan komme i konflikt med legitime forretningsinteresser eller bringe de 
finansielle markeder i fare.

Ændringsforslag 653
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Beslutninger, der træffes af 
myndigheden i henhold til artikel 9, 10 og 
11, offentliggøres med angivelse af den 
berørte kompetente myndighed eller det 
berørte finansieringsinstitut og 
hovedindholdet af beslutningen under 
hensyntagen til finansieringsinstitutters 

5. Beslutninger, der træffes af 
myndigheden i henhold til artikel 9, 10 og 
11, offentliggøres med angivelse af den 
berørte kompetente myndighed eller det 
berørte finansieringsinstitut og 
hovedindholdet af beslutningen, 
medmindre offentliggørelsen vil være i 
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legitime interesse i at beskytte deres 
forretningshemmeligheder.

konflikt med finansieringsinstitutters 
legitime interesse i at beskytte deres 
forretningshemmeligheder eller kan bringe 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Fællesskabet i fare.

Or. en

Ændringsforslag 654
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) formanden, der ikke har stemmeret a) formanden, der har den afgørende 
stemme

Or. en

Ændringsforslag 655
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) næstformanden har den afgørende 
stemme, hvis han erstatter formanden

Or. en
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Ændringsforslag 656
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lederne af de nationale offentlige 
myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet 
med kreditinstitutter i hver af 
medlemsstaterne

b) lederne af de nationale offentlige 
myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet 
med kreditinstitutter i hver af 
medlemsstaterne. Når der findes mere end 
en kompetent myndighed på det område, 
hvor medlemsstaten er ansvarlig for 
gennemførelsen af EU-lovgivningen, er 
lederne af disse organisationer fælles 
repræsentanter i tilsynsrådet og beslutter 
indbyrdes, hvordan de vil udøve deres 
repræsentation, inklusive stemmer i 
henhold til artikel 29, som er delt

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tage højde for, at nogle medlemsstater har mere end én national myndighed 
med ansvar for en sektor. Når dette er tilfældet, skal der indføres en procedure, der giver 
lederen af den mest relevante nationale tilsynsmyndighed mulighed for at stemme.

Ændringsforslag 657
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lederne af de nationale offentlige 
myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet 
med kreditinstitutter i hver af 
medlemsstaterne

b) lederne af de nationale offentlige 
myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet 
med kreditinstitutter i hver af 
medlemsstaterne. Når der findes mere end 
en kompetent myndighed på det område, 
hvor medlemsstaten er ansvarlig for 
gennemførelsen af EU-lovgivningen, er
lederne af disse organisationer fælles 
repræsentanter i tilsynsrådet og beslutter 
indbyrdes, hvordan de vil udøve deres 
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repræsentation, inklusive stemmer i 
henholder til artikel 29, som er delt

Or. en

Ændringsforslag 658
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på artikel 11 indkalder 
tilsynsrådet for at lette bilæggelsen af 
tvisten et panel bestående af formanden og 
to medlemmer af tilsynsrådet, som ikke er 
repræsentanter for de kompetente 
myndigheder, der er parter i tvisten.

2. Med henblik på artikel 11 indkalder 
tilsynsrådet for at lette bilæggelsen af 
tvisten et panel bestående af formanden, to 
medlemmer af tilsynsrådet og to personer 
fra en liste over eksperter, som føres af 
formanden. Ingen panelmedlemmer fra 
tilsynsrådet må komme fra en national 
tilsynsmyndighed, der er en del af tvisten, 
og de må heller ikke have interesser i 
konflikten. Panelet træffer en beslutning 
med simpelt flertal.

Or. en

Begrundelse

Det er nyttigt at medtage eksterne eksperter i det panel, der skal mægle i henhold til artikel 
11. Deres antal begrænses til to, så de ikke kan nedstemme repræsentanterne fra tilsynsrådet.

Ændringsforslag 659
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på artikel 11 indkalder 
tilsynsrådet for at lette bilæggelsen af 
tvisten et panel bestående af formanden og
to medlemmer af tilsynsrådet, som ikke er 
repræsentanter for de kompetente 

2. Med henblik på artikel 11 indkalder 
tilsynsrådet for at lette en upartisk 
bilæggelse af tvisten et uafhængigt panel 
bestående af formanden og fire 
medlemmer af tilsynsrådet. Formanden 
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myndigheder, der er parter i tvisten. vælger panelets medlemmer blandt 
styrelsesrådets medlemmer. Ingen af 
panelmedlemmerne fra tilsynsrådet må 
komme fra en national tilsynsmyndighed, 
der er en del af tvisten, og de må heller 
ikke have interesser i konflikten.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at udvide panelet for at sikre en bredere repræsentation af holdninger ved 
beslutningstagningen.

Ændringsforslag 660
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på artikel 11 indkalder 
tilsynsrådet for at lette bilæggelsen af 
tvisten et panel bestående af formanden og 
to medlemmer af tilsynsrådet, som ikke er 
repræsentanter for de kompetente 
myndigheder, der er parter i tvisten.

2. Med henblik på artikel 11 indkalder 
formanden for at lette bilæggelsen af 
tvisten et panel bestående af formanden og 
to medlemmer af tilsynsrådet, som ikke er 
repræsentanter for de kompetente
myndigheder, der er parter i tvisten.

Or. en

Ændringsforslag 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Panelets sammensætning skal være 
afbalanceret og afspejle EU som helhed. 
Mandaterne skal være overlappende, og 
der skal indføres en hensigtsmæssig 
rotationsordning.
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Or. en


