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Ändringsförslag 531
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska främja samordnade 
reaktioner från gemenskapen, bland annat 
genom att

Myndigheten ska främja samordnade 
konsoliderade och integrerade reaktioner 
från Europeiska unionen, bland annat 
genom att

Or. en

Ändringsförslag 532
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) se till att behöriga nationella 
tillsynsmyndigheter så snabbt och 
automatiskt som möjligt vidtar lämpliga 
åtgärder vid finansiell instabilitet och 
finansiella kriser för att få till stånd en 
gemensam reaktion,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) fungera som central mottagare av 
lagstadgad rapportering för institut som 
bedriver verksamhet i mer än en 
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medlemsstat. Efter att ha tagit emot 
rapporterna ska myndigheten lämna 
informationen till de behöriga nationella 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

I många fall kommer EBA att fastställa tekniska standarder för att genomföra kapitalregler 
och andra regler (se omnibusdirektivet). För att se till att alla tillsynsmyndigheter baserar sitt 
arbete på samma uppsättning fakta, och för att göra samordningen smidigare vid en kris, bör 
EBA bli central mottagare av lagstadgad rapportering. På så sätt undviker man det 
dubbelarbete som rapporteringen på medlemsstatsnivå för närvarande leder till.

Ändringsförslag 534
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) För institut som bedriver verksamhet 
i mer än en medlemsstat ska den 
europeiska myndigheten bli central 
mottagare av lagstadgad rapportering. 
Efter att ha tagit emot rapporterna ska 
myndigheten lämna informationen till de 
behöriga nationella myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 535
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) underlätta samordningen av åtgärder 
som vidtas av relevanta behöriga 
nationella tillsynsmyndigheter.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska övervaka och bedöma 
marknadsutvecklingen inom sitt 
behörighetsområde och när så krävs 
underrätta Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten, Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten
och ESRB samt Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen om relevanta 
mikroprudentiella tendenser, potentiella 
risker och sårbarheter.

1. Myndigheten ska övervaka och bedöma 
marknadsutvecklingen inom sitt 
behörighetsområde och när så krävs 
underrätta Europeiska tillsynsmyndigheten 
(försäkringar och tjänstepensioner), 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(värdepapper och marknader) och ESRB 
samt Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om relevanta 
mikroprudentiella tendenser, potentiella 
risker och sårbarheter.

Or. en

Motivering

För att använda myndigheternas rätta namn.

Ändringsförslag 537
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska särskilt i samarbete med 
ESRB ta initiativ till och samordna 
EU-omfattande utvärderingar av de 
finansiella institutens förutsättningar för att 
stå emot en ogynnsam utveckling på 
marknaden. I detta syfte ska den utarbeta 
följande för tillämpning av de behöriga 

Myndigheten ska i sin analys inkludera 
en ekonomisk analys av försäkrings- och 
tjänstepensionsmarknaderna, och vilka 
effekter marknadsutvecklingen kan få för 
dessa marknader. Myndigheten ska 
särskilt i samarbete med ESRB ta initiativ 
till och samordna EU-omfattande 
utvärderingar av de finansiella institutens 
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myndigheterna. förutsättningar för att stå emot en 
ogynnsam utveckling på marknaden. I 
detta syfte ska den utarbeta följande för 
tillämpning av de behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

Genom att använda ekonomiska analyser kommer den europeiska tillsynsmyndigheten att 
kunna fatta mer välunderbyggda beslut om vilka effekter dess åtgärder får för marknaden i 
stort, och vilka effekter händelser på marknaden i stort får för dess åtgärder. Detta är i linje 
med bästa praxis på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag 538
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska särskilt i samarbete med 
ESRB ta initiativ till och samordna 
EU-omfattande utvärderingar av de 
finansiella institutens förutsättningar för att 
stå emot en ogynnsam utveckling på 
marknaden. I detta syfte ska den utarbeta 
följande för tillämpning av de behöriga 
myndigheterna.

Myndigheten ska i sin analys inkludera 
en ekonomisk analys av försäkrings- och 
tjänstepensionsmarknaderna, och vilka 
effekter marknadsutvecklingen kan få för 
dessa marknader. Myndigheten ska 
särskilt i samarbete med ESRB ta initiativ 
till och samordna EU-omfattande 
utvärderingar av de finansiella institutens 
förutsättningar för att stå emot en 
ogynnsam utveckling på marknaden. I 
detta syfte ska den utarbeta följande för 
tillämpning av de behöriga myndigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 539
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska särskilt i samarbete med 
ESRB ta initiativ till och samordna 
EU-omfattande utvärderingar av de 
finansiella institutens förutsättningar för att 
stå emot en ogynnsam utveckling på 
marknaden. I detta syfte ska den utarbeta 
följande för tillämpning av de behöriga 
myndigheterna.

Myndigheten ska särskilt i samarbete med 
ESRB ta initiativ till och samordna 
EU-omfattande utvärderingar av de 
finansiella institutens förutsättningar för att 
stå emot en ogynnsam utveckling på 
marknaden, och hot som härrör från de 
finansiella produkternas särdrag och 
distributionsprocesser. I detta syfte ska 
den utarbeta följande för tillämpning av de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

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”.

Ändringsförslag 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Gemensamma metoder för att bedöma 
vilka effekter produktsärdrag och 
distributionsprocesser har för ett instituts 
finansiella ställning och för att skydda 
kunderna.

Or. en
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Motivering

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”.

Ändringsförslag 541
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska i nära samarbete med 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten respektive 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten se till att 
utveckling, risker och sårbarheter bevakas 
tillfredsställande även i ett 
sektorövergripande perspektiv.

3. Myndigheten ska i nära samarbete med 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(försäkringar och tjänstepensioner) 
respektive Europeiska tillsynsmyndigheten 
(värdepapper och marknader) genom
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(gemensamma kommittén) se till att 
utveckling, risker och sårbarheter bevakas 
tillfredsställande även i ett 
sektorövergripande perspektiv.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att slå fast att den gemensamma kommittén har en central roll i den interna 
samordningen inom den europeiska tillsynsmyndigheten.
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Ändringsförslag 542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska i nära samarbete med 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten respektive 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten se till att 
utveckling, risker och sårbarheter bevakas 
tillfredsställande även i ett 
sektorövergripande perspektiv.

3. Myndigheten ska i nära samarbete med 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten respektive 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten och 
Europeiska tillsynsmyndigheten 
(gemensamma kommittén) se till att 
utveckling, risker och sårbarheter bevakas 
tillfredsställande även i ett 
sektorövergripande perspektiv.

Or. en

Motivering

För att inkludera den gemensamma kommittén.

Ändringsförslag 543
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska i nära samarbete med 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten respektive
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten se till att 
utveckling, risker och sårbarheter bevakas 
tillfredsställande även i ett 
sektorövergripande perspektiv.

3. Myndigheten ska i nära samarbete med 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten respektive 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten se till att 
utveckling, risker och sårbarheter bevakas 
tillfredsställande även i ett 
sektorövergripande perspektiv och aktivt 
delta i den gemensamma kommittén för 
de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 544
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar nationella 
tillsynsmyndigheters rättigheter får 
myndigheten delta i alla internationella 
forum som rör reglering och tillsyn av de 
institut som omfattas av de rättsakter som 
avses i artikel 1.2.

Or. en

Ändringsförslag 545
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska företräda EU i alla 
internationella forum som rör reglering 
och tillsyn av de institut som omfattas av 
de rättsakter som avses i artikel 1.2. 
Behöriga nationella myndigheter får 
fortsätta att lämna bidrag till sådana 
forum i nationella frågor och frågor som 
är relevanta för deras egna funktioner 
och behörighetsområden enligt 
EU-lagstiftningen.

Or. en
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Ändringsförslag 546
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan, utan att det påverkar 
gemenskapsinstitutionernas 
behörighetsområden, utveckla kontakter 
med tillsynsmyndigheter i tredjeländer.
Den får ingå administrativa avtal med 
internationella organisationer och 
förvaltningar i tredjeländer.

Myndigheten kan utveckla kontakter med 
tillsynsmyndigheter i tredjeländer. Den får 
ingå administrativa avtal med 
internationella organisationer och 
förvaltningar i tredjeländer. Dessa avtal 
hindrar inte medlemsstaterna och deras 
behöriga myndigheter från att ingå 
bilaterala eller multilaterala avtal med 
tredjeländer.

Or. en

Motivering

Myndighetens starkare roll som företrädare för Europeiska unionen i internationella forum 
bör inte påverka medlemsstaternas och deras tillsynsmyndigheters rätt att fortsatt ingå 
bilaterala eller multilaterala avtal med tredjeländer.

Ändringsförslag 547
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan, utan att det påverkar 
gemenskapsinstitutionernas
behörighetsområden, utveckla kontakter
med tillsynsmyndigheter i tredjeländer.
Den får ingå administrativa avtal med
internationella organisationer och 
förvaltningar i tredjeländer.

Myndigheten kan, utan att det påverkar 
EU-institutionernas och 
medlemsstaternas behörighetsområden, 
utveckla kontakter och ingå administrativa 
avtal med tillsynsmyndigheter,
internationella organisationer och 
förvaltningar i tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 548
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Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan, utan att det påverkar 
gemenskapsinstitutionernas
behörighetsområden, utveckla kontakter 
med tillsynsmyndigheter i tredjeländer.
Den får ingå administrativa avtal med 
internationella organisationer och 
förvaltningar i tredjeländer.

Myndigheten kan, utan att det påverkar 
EU-institutionernas behörighetsområden, 
utveckla kontakter med 
tillsynsmyndigheter i tredjeländer. Den får 
ingå administrativa avtal med 
internationella organisationer och 
förvaltningar i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Terminologin bör anpassas till terminologin i artikel 290 i Lissabonfördraget. Den nya 
europeiska myndighetens externa behörighet bör utövas i enlighet med EU:s allmänna 
externa behörigheter.

Ändringsförslag 549
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin årsrapport ska myndigheten 
redogöra för de administrativa 
arrangemang och motsvarande beslut 
som man kommit överens med 
internationella organisationer eller 
förvaltningar i tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 550
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin rapport kan myndigheten redogöra 
för de administrativa arrangemang och 
motsvarande beslut som man kommit 
överens om med internationella 
organisationer eller förvaltningar eller 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 551
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller bedömningar av den 
finansiella stabiliteten i fusioner och 
förvärv som omfattas av 
direktiv 2007/44/EG får myndigheten på 
eget initiativ eller efter ansökan från 
någon behörig myndighet utfärda och 
offentliggöra yttranden om en 
stabilitetsbedömning som ska utföras av 
en myndighet i en medlemsstat. Artikel 20 
ska tillämpas.

2. När det gäller bedömningar av den 
finansiella stabiliteten i fusioner och 
förvärv som omfattas av räckvidden för 
direktiv 2007/44/EG, och som enligt det
direktivet kräver samråd mellan behöriga 
myndigheter från två eller flera 
medlemsstater, får myndigheten efter 
ansökan från en av de berörda behöriga 
myndigheterna utfärda och offentliggöra 
yttranden om en stabilitetsbedömning, med 
undantag för de kriterier som anges i
artikel 19a.1 e i direktiv 2006/48/EG. 
Yttrandet ska utfärdas så snabbt som 
möjligt och under alla omständigheter 
innan den bedömningsperiod som anges i 
direktiv 2007/44/EG löper ut. Artikel 20 
ska tillämpas på de områden som 
myndigheten har rätt att yttra sig över.

Or. en
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Motivering

En fusion är per definition institutspecifik och marknadsmässigt och kommersiellt känslig. 
Därför bör fusioner även i fortsättningen främst hanteras av nationella 
konkurrensmyndigheter och EU:s konkurrensmyndighet. Europeiska tillsynsmyndigheters 
möjlighet att yttra sig över fusioner bör begränsas till de fall där lagstiftningen kräver 
samråd mellan behöriga myndigheter.

Ändringsförslag 552
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller bedömningar av den 
finansiella stabiliteten i fusioner och 
förvärv som omfattas av 
direktiv 2007/44/EG får myndigheten på 
eget initiativ eller efter ansökan från någon 
behörig myndighet utfärda och 
offentliggöra yttranden om en 
stabilitetsbedömning som ska utföras av en 
myndighet i en medlemsstat. Artikel 20 ska 
tillämpas.

2. När det gäller bedömningar av den 
finansiella stabiliteten i fusioner och 
förvärv som omfattas av 
direktiv 2007/44/EG ska myndigheten bli 
central mottagare av lagstadgad 
rapportering. Myndigheten ska leda 
förfarandet och vägleda de nationella 
myndigheter som är inblandade i 
förfarandet så att en effektiv process 
garanteras. Den får på eget initiativ eller 
efter ansökan från någon behörig 
myndighet utfärda och offentliggöra 
yttranden om en stabilitetsbedömning som 
ska utföras av en myndighet i en 
medlemsstat. Artikel 20 ska tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 553
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller bedömningar av den 
finansiella stabiliteten i fusioner och 
förvärv som omfattas av direktiv 

2. När det gäller bedömningar av den 
finansiella stabiliteten i fusioner och 
förvärv som omfattas av 
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2007/44/EG får myndigheten på eget 
initiativ eller efter ansökan från någon 
behörig myndighet utfärda och 
offentliggöra yttranden om en 
stabilitetsbedömning som ska utföras av en 
myndighet i en medlemsstat. Artikel 20 ska 
tillämpas.

direktiv 2007/44/EG får myndigheten på 
eget initiativ eller efter ansökan från någon 
behörig myndighet övervaka 
bedömningarna och ge vägledning i syfte 
att öka effektiviteten och skapa likvärdiga 
förutsättningar, samt utfärda och 
offentliggöra yttranden om en 
stabilitetsbedömning som ska utföras av en 
myndighet i en medlemsstat. Artikel 20 ska 
tillämpas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. På grundval av gemensamma 
riktlinjer får myndigheten genomföra det 
förfarande för förändring av kontroll över 
företag som avses i direktiv 2007/44/EG. 
Efter att ha mottagit anmälan ska 
myndigheten samordna arbetet med de 
relevanta nationella myndigheterna.

Or. en

Motivering

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”).
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Ändringsförslag 555
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. På grundval av gemensamma 
riktlinjer får myndigheten genomföra det 
förfarande för förändring av kontroll över 
företag som avses i direktiv 2007/44/EG. 
Efter att ha mottagit anmälan ska 
myndigheten samordna arbetet med de 
relevanta nationella myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 556
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter lämna 
alla nödvändiga upplysningar så att den 
kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas 
genom denna förordning.

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
lämna alla nödvändiga upplysningar så att 
den kan fullgöra de uppgifter som den 
tilldelas genom denna förordning.

Or. en

Motivering

Myndighetens begäran ska baseras på befintliga kanaler för insamling av uppgifter. Där så 
är lämpligt ska gemensamma rapporteringsformat och befintlig statistik användas.
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Ändringsförslag 557
Carl Haglund

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter lämna 
alla nödvändiga upplysningar så att den 
kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas 
genom denna förordning.

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
lämna alla nödvändiga upplysningar så att 
den kan fullgöra de uppgifter som den 
tilldelas genom denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 558
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter lämna 
alla nödvändiga upplysningar så att den 
kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas 
genom denna förordning.

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter lämna 
alla nödvändiga upplysningar så att den 
kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas 
genom denna förordning, under 
förutsättning att mottagaren har laglig
tillgång till de relevanta uppgifterna, och 
under förutsättning att begäran om 
upplysningar står i proportion till den 
aktuella uppgiftens karaktär.

Or. en
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Ändringsförslag 559
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter lämna 
alla nödvändiga upplysningar så att den 
kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas 
genom denna förordning.

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
lämna alla nödvändiga upplysningar så att 
den kan fullgöra de uppgifter som den 
tilldelas genom denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 560
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter lämna 
alla nödvändiga upplysningar så att den 
kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas 
genom denna förordning.

1. På begäran av myndigheten ska 
medlemsstaternas behöriga 
tillsynsmyndigheter och nationella 
centralbanker lämna alla nödvändiga 
upplysningar så att den kan fullgöra de 
uppgifter som den tilldelas genom denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Det är oklart vad som avses med ”andra offentliga myndigheter”. 
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Ändringsförslag 561
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande
tillfällen.

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen, under förutsättning att den 
behöriga myndigheten förfogar över 
sådan information. När behöriga 
myndigheter inte samlar in sådan 
information bör myndigheten vidta 
åtgärder för en sådan begäran genom att 
ändra de relevanta rapporteringskraven 
inom ramen för de tekniska standarder 
som avses i artikel 7.

Or. en

Ändringsförslag 562
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen.

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen. I första hand ska detta baseras
på befintliga kanaler för insamling av 
information. Där så är lämpligt ska 
gemensamma rapporteringsformat 
användas.

Or. en

Motivering

Myndighetens begäran ska baseras på befintliga kanaler för insamling av uppgifter. Där så 
är lämpligt ska gemensamma rapporteringsformat och befintlig statistik användas.



PE439.986v01-00 20/70 AM\810194SV.doc

SV

Ändringsförslag 563
Carl Haglund

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen.

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen. I första hand ska detta baseras
på befintliga kanaler för insamling av 
information. Där så är lämpligt fall ska 
gemensamma rapporteringsformat 
användas.

Or. en

Ändringsförslag 564
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen.

Myndigheten kan också begära att 
information ska lämnas vid återkommande 
tillfällen. När så är möjligt ska 
gemensamma rapporteringsformat 
användas för detta.

Or. en
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Ändringsförslag 565
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan myndigheten begär information
enligt denna artikel ska den först beakta 
den befintliga statistik som har tagits 
fram, distribuerats och bearbetats av det 
europeiska statistiksystemet och 
Europeiska centralbankssystemet.

Or. en

Motivering

Myndighetens begäran ska baseras på befintliga kanaler för insamling av uppgifter. Där så 
är lämpligt ska gemensamma rapporteringsformat och befintlig statistik användas.

Ändringsförslag 566
Carl Haglund

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan myndigheten begär information 
enligt denna artikel ska den först beakta 
den befintliga statistik som har tagits 
fram, distribuerats och bearbetats av 
Europeiska statistiksystemet och 
Europeiska centralbankssystemet.

Or. en
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Ändringsförslag 567
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om information inte är tillgänglig eller 
inte görs tillgänglig i tid av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter får den 
europeiska myndigheten sända en 
motiverad begäran direkt till relevanta 
finansiella institut och andra parter. Den 
ska underrätta de berörda behöriga 
myndigheterna om sådana 
framställningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 568
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om information inte är tillgänglig eller 
inte görs tillgänglig i tid av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter får den 
europeiska myndigheten sända en 
motiverad begäran direkt till relevanta 
finansiella institut och andra parter. Den 
ska underrätta de berörda behöriga 
myndigheterna om sådana framställningar.

2. Om informationen vid ihållande och 
allvarlig risk för marknadsoro, som styrks 
av objektivt kontrollerbara uppgifter, och 
som sannolikt rör ett specifikt institut, inte 
är tillgänglig eller inte görs tillgänglig i tid
av medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter får den 
europeiska myndigheten sända en 
motiverad begäran direkt till relevanta 
finansiella institut och andra parter. Det 
relevanta finansiella institutet ska, utan 
att det påverkar dess möjligheter att 
överklaga, ha rätt att yttra sig över 
myndighetens begäran. Den ska underrätta 
de berörda behöriga myndigheterna om 
sådana framställningar.
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Or. en

Motivering

De europeiska tillsynsmyndigheternas befogenhet att begära information direkt från enskilda 
institut bör endast användas som sista utväg och det ursprungliga förslaget bör därför ändras 
så att detta begränsas och endast är möjligt i definierade nödsituationer. Det behövs helt 
klart ett bättre informationsutbyte så att förståelsen för systemrisker ökar. Det är emellertid 
viktigt att inte undergräva stämningen på marknaden genom potentiell utlämning av känsliga 
och förtroliga uppgifter som skulle kunna störa finansmarknadernas verksamhet.

Ändringsförslag 569
Carl Haglund

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om information inte är tillgänglig eller 
inte görs tillgänglig i tid av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter får den 
europeiska myndigheten sända en 
motiverad begäran direkt till relevanta 
finansiella institut och andra parter. Den 
ska underrätta de berörda behöriga 
myndigheterna om sådana framställningar.

2. Om information inte är tillgänglig eller 
inte görs tillgänglig i tid av behöriga 
myndigheter får den europeiska 
myndigheten sända en vederbörligen 
motiverad begäran direkt till andra 
tillsynsmyndigheter, finansministeriet, om 
detta har tillgång till tillsynsinformation, 
centralbanken eller statistikmyndigheten i 
den berörda medlemsstaten. Den ska 
underrätta de berörda behöriga 
myndigheterna om sådana framställningar.

Or. en

Ändringsförslag 570
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om information inte är tillgänglig eller 
inte görs tillgänglig i tid av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter får den 

2. Om information inte är tillgänglig eller 
inte görs tillgänglig i tid av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och andra offentliga myndigheter får den 
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europeiska myndigheten sända en 
motiverad begäran direkt till relevanta 
finansiella institut och andra parter. Den 
ska underrätta de berörda behöriga 
myndigheterna om sådana framställningar.

europeiska myndigheten sända en 
motiverad begäran direkt till relevanta 
finansiella institut under förutsättning att 
kostnaden för att tillhandahålla sådan 
information till myndigheten står i 
proportion till informationens karaktär. 
Den ska underrätta de berörda behöriga 
myndigheterna om sådana framställningar.

Or. en

Ändringsförslag 571
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På begäran av den europeiska 
myndigheten ska medlemsstaternas 
behöriga myndigheter och andra 
offentliga myndigheter bistå den vid 
insamlingen av sådan information.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 572
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På begäran av den europeiska myndigheten 
ska medlemsstaternas behöriga 
myndigheter och andra offentliga 
myndigheter bistå den vid insamlingen av 
sådan information.

På begäran av den europeiska myndigheten 
ska medlemsstaternas behöriga 
myndigheter och andra offentliga 
myndigheter bistå den vid insamlingen av 
sådan information. Om den relevanta 
informationen emellertid har begärts av 
ESRB måste den behöriga nationella 
myndigheten ge sitt samtycke innan den 
europeiska myndigheten kan lämna ut 
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informationen till ESRB. Den europeiska 
myndigheten, och behöriga nationella 
myndigheter, ska till fullo beakta 
befintliga avtal med tillsynsmyndigheter i 
tredjeländer.

Or. en

Motivering

De europeiska tillsynsmyndigheternas befogenhet att begära information direkt från enskilda 
institut bör endast användas som sista utväg och det ursprungliga förslaget bör därför ändras 
så att detta begränsas och endast är möjligt i definierade nödsituationer. Det behövs helt 
klart ett bättre informationsutbyte så att förståelsen för systemrisker ökar. Det är emellertid
viktigt att inte undergräva stämningen på marknaden genom potentiell utlämning av känsliga 
och förtroliga uppgifter som skulle kunna störa finansmarknadernas funktion.

Ändringsförslag 573
Carl Haglund

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På begäran av den europeiska myndigheten 
ska medlemsstaternas behöriga 
myndigheter och andra offentliga 
myndigheter bistå den vid insamlingen av 
sådan information.

På begäran av den europeiska myndigheten 
ska medlemsstaternas behöriga 
myndigheter bistå den vid insamlingen av 
sådan information.

Or. en

Ändringsförslag 574
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På begäran av den europeiska myndigheten 
ska medlemsstaternas behöriga 
myndigheter och andra offentliga 
myndigheter bistå den vid insamlingen av 

På begäran av den europeiska myndigheten 
ska behöriga myndigheter bistå den vid 
insamlingen av sådan information.
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sådan information.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På begäran av en nationell 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat får
den europeiska myndigheten 
tillhandahålla all information som behövs 
för att den nationella myndigheten ska 
kunna utföra sina uppgifter, under 
förutsättning att den berörda nationella 
myndigheten förfogar över lämpliga 
sekretessbestämmelser.

Or. en

Motivering

Anpassning av ett ändringsförslag som har lagts fram av Peter Skinner, som stärker 
samordningen.

Ändringsförslag 576
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På begäran av en nationell 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat ska
den europeiska myndigheten 
tillhandahålla all information som behövs 
för att den nationella myndigheten ska 
kunna utföra sina uppgifter, under 
förutsättning att den berörda nationella 
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myndigheten förfogar över lämpliga 
sekretessbestämmelser.

Or. en

Motivering

Informationsflödet mellan en nationell myndighet och den europeiska tillsynsmyndigheten bör 
vara riktat åt båda hållen, och den nationella myndigheten bör kunna begära information 
från den europeiska tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 577
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På begäran av en nationell 
tillsynsmyndighet i en medlemsstat ska
den europeiska myndigheten 
tillhandahålla all information som behövs 
för att den nationella myndigheten ska 
kunna utföra sina uppgifter, under 
förutsättning att den berörda nationella 
myndigheten förfogar över lämpliga 
sekretessbestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 578
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På begäran av en nationell 
tillsynsmyndighet i medlemsstaten får den 
europeiska myndigheten tillhandahålla all 
information som behövs för att den 
nationella myndigheten ska kunna utföra 
sina uppgifter, under förutsättning att den 
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berörda nationella myndigheten förfogar 
över lämpliga sekretessbestämmelser.

Or. en

Motivering

Nationella tillsynsmyndigheter bör ha tillgång till den information som den europeiska 
tillsynsmyndigheten samlar in för att förbättra samarbetet och tillsynens kvalitet. De bör 
därför kunna begära uppgifter från den europeiska tillsynsmyndigheten förutsatt att de har 
bra rutiner för konfidentialitet.

Ändringsförslag 579
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För institutioner som har verksamhet i 
mer än en medlemsstat kommer 
myndigheten att bli den centrala 
mottagaren av lagstadgad rapportering. 
Vid mottagande av rapporteringen 
kommer myndigheten att lämna 
informationen vidare till de behöriga 
nationella myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 580
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska bankmyndigheten ska 
samarbeta med ESRB.

1. Europeiska bankmyndigheten ska 
samarbeta nära med ESRB.

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För samråd med intressenter på områden 
av betydelse för myndighetens utförande 
av sina uppgifter ska en 
bankintressentgrupp inrättas.

1. För samråd med intressenter på områden 
av betydelse för myndighetens utförande 
av sina uppgifter ska en 
bankintressentgrupp inrättas. 
Intressentgruppen ska rådfrågas om alla 
relevanta beslut om åtgärder från 
myndighetens sida. Om det vid 
brådskande situationer är omöjligt att 
omedelbart rådfråga gruppen, måste 
intressentgruppen snarast möjligt 
informeras om beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 582
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För samråd med intressenter på områden 
av betydelse för myndighetens utförande 
av sina uppgifter ska en 
bankintressentgrupp inrättas.

1. För att underlätta samråd med 
intressenter på områden av betydelse för 
myndighetens utförande av sina uppgifter 
ska en bankintressentgrupp inrättas.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att intressentgruppen inte är den enda grupp som myndigheten bör 
rådfråga.
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Ändringsförslag 583
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, dessas anställda samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
EU, dessas anställda samt konsumenter 
och användare av banktjänster och 
företrädare för företag. Finansiella 
institut och företag av olika typ och 
storlek ska företrädas. Minst fem av 
ledamöterna ska vara oberoende 
akademiker på högsta nivå. Antalet 
ledamöter som företräder 
marknadsaktörer ska vara högst tio. 
Högst tio ledamöter ska vara företrädare 
för större finansiella institut.

Or. en

Ändringsförslag 584
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, dessas anställda samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
EU, användare av banktjänster inklusive 
företrädare för små och medelstora 
företag. Minst fem av ledamöterna ska 
vara oberoende akademiker på högsta 
nivå. Antalet ledamöter som företräder 
användare av banktjänster, inklusive 
organisationer för små och medelstora 
företag, ska vara högst tio. Minst tio 
ledamöter ska företräda kreditinstitut och 
värdepappersföretag i EU.
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Or. en

Ändringsförslag 585
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i
gemenskapen, dessas anställda samt
konsumenter och användare av 
banktjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter. Högst 15 av 
ledamöterna ska vara företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag. 
Minst fem av ledamöterna ska vara 
företrädare för små och medelstora 
företag, anställda (såsom fackföreningar) 
och konsumenter och användare av 
banktjänster. Minst fem av ledamöterna 
ska vara oberoende akademiker på högsta 
nivå.

Or. en

Motivering

Man bör se till att industrin är tillräckligt företrädd med tanke på den komplexa och 
industrispecifika karaktären hos vissa av de råd som intressegruppen förväntas ge. Industrin 
bör dock inte stå för mer än hälften av ledamöterna och akademiker bör också vara 
närvarande för att ge ytterligare opartisk expertis.

Ändringsförslag 586
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, dessas anställda samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster.

2. Bankintressentgruppen ska ha 
30 ledamöter med företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, dessas anställda samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster. Den ska vara sammansatt av 
minst tio företrädare för konsumenter och 
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användare såsom små och medelstora 
företag, fem företrädare för anställda, fem 
oberoende akademiker på högsta nivå och 
högst tio företrädare från organisationer 
för institutioner som är föremål för 
tillsyn.

Or. en

Ändringsförslag 587
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, dessas anställda samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i EU
och företrädare för små och medelstora 
företag. Minst fem av ledamöterna ska 
vara oberoende akademiker på högsta 
nivå.

Or. en

Motivering

Med tanke på de mycket komplexa frågor som EBA har att ta ställning till tycks 
bankintressentgruppens sammansättning inte vara den bästa när det gäller integreringen av 
anställda, konsumenter och andra icke-professionella utnyttjare av banktjänster. Dessutom är 
det onödigt att räkna upp anställda, konsumenter och användare av banktjänster. Det är fullt 
tillräckligt att små och medelstora företag företräds som användare.

Ändringsförslag 588
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
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kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, dessas anställda samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster.

kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, dessas anställda samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster och företrädare för små och 
medelstora företag. Minst fem av 
ledamöterna ska vara oberoende 
akademiker på högsta nivå.

Or. en

Motivering

Vi bör se till att det finns tillräcklig representation från den akademiska världen. Utöver detta 
finns det inget skäl att artificiellt diktera bankintressentgruppens sammansättning.

Ändringsförslag 589
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, dessas anställda samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, dessas anställda samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster och företrädare för små och 
medelstora företag. Antalet ledamöter som 
företräder marknadsaktörer ska vara 
högst tio. Minst tio ledamöter ska väljas 
av organisationer för små och medelstora 
företag. Minst tre ledamöter ska företräda 
små banker. Minst tre ledamöter ska 
företräda kooperativa banker.

Or. en
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Ändringsförslag 590
Thijs Berman

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, dessas anställda samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, fackföreningsföreträdare 
samt företrädare från 
konsumentorganisationer, användare av 
banktjänster och företrädare för små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

Fackföreningar och konsumentorganisationer är organiserade företrädare för anställda och 
konsumenter. På grund av sina djupgående kunskaper om tvärsektoriella verksamheter är det 
de som bäst kan skydda anställdas och konsumenters intressen i intressentgruppen.

Ändringsförslag 591
Marta Andreasen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, dessas anställda samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, små och medelstora 
företag, akademiker, företrädare för 
arbetstagarorganisationer samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster.

Or. en

Motivering

Intressentgruppen bör ha en hög grad av representation för alla relevanta grupper.
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Ändringsförslag 592
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, dessas anställda samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, dessas anställda samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster. Inga intressenter i gruppen 
ska ha en starkare ställning än andra.

Or. en

Motivering

Att intressentgruppen fungerar korrekt och rättvist bör garanteras i alla avseenden. 

Uttrycket ”skälig andel” bör förtydligas. Ett kontinuerligt samråd med intressentgruppen 
måste säkras och för detta är två möten årligen med säkerhet otillräckligt. 

Ändringsförslag 593
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
gemenskapen, dessas anställda samt 
konsumenter och användare av 
banktjänster.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis 
fördelning mellan företrädare för 
kreditinstitut och värdepappersföretag i 
EU, dessas anställda samt konsumenter 
och användare av banktjänster.

Or. en

Motivering

Terminologin bör anpassas till terminologin i Lissabonfördraget. Institutionaliseringen av 
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dialogen med industrin via bankintressentgruppen kommer att främja en sund reglering i EU. 
Bankintressentgruppens sammansättning bör möjliggöra en rättvis representation av 
bankindustrin (minst 20 medlemmar som företräder finansinstitutioner), och även spegla dess 
pluralistiska struktur.

Ändringsförslag 594
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gruppen kan inrätta arbetsgrupper i 
tekniska frågor till vilka ytterligare 
experter också kan utses för att säkra att 
nödvändig teknisk expertis finns 
tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 595
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bankintressentgruppen ska sammanträda 
minst två gånger om året.

Bankintressentgruppen ska sammanträda 
minst fyra gånger om året.

Or. en

Ändringsförslag 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bankintressentgruppen ska sammanträda Bankintressentgruppen ska sammanträda 
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minst två gånger om året. minst fyra gånger om året.

Or. en

Motivering

Att intressentgruppen fungerar korrekt och rättvist bör garanteras i alla avseenden. 

Uttrycket ”skälig andel” bör förtydligas. Ett kontinuerligt samråd med intressentgruppen 
måste säkras och för detta är två möten årligen med säkerhet otillräckligt. 

Ändringsförslag 597
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen i största 
möjliga utsträckning se till att en lämplig 
geografisk avvägning görs mellan 
företrädare för intressenter runt om i 
gemenskapen.

I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen i största 
möjliga utsträckning se till att en lämplig 
geografisk avvägning och jämn 
könsfördelning görs mellan företrädare för 
intressenter runt om i gemenskapen.

Or. en

Ändringsförslag 598
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska se till att 
bankintressentgruppen ges 
tillfredsställande sekretariatsstöd.

Myndigheten ska se till att 
bankintressentgruppen ges 
tillfredsställande sekretariatsstöd och 
tillfredsställande ersättning för kostnader 
för resor och uppehälle, samt ett bidrag 
för deltagande i verksamheten för de 
medlemmar som inte har möjlighet att 
delta utan ersättning. EU-budgeten bör 
även stå för tillräcklig finansiering av ett 
expertcentrum där professionella experter 
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inom reglering och tillsyn av finansiella 
tjänster kan ge tekniska råd enbart till 
organisationer för investerare, små och 
medelstora företag och konsumenter på 
köparsidan för att stödja deras bidrag i de 
rådgivande intressentgrupperna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillfredsställande ekonomisk ersättning 
ska införas för ledamöter av 
intressentgruppen som företräder ideella 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillfredsställande ekonomisk ersättning 
ska införas för de ledamöter av 
intressentgruppen som företräder ideella 
organisationer.

Or. en

Motivering

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 
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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. 

Ändringsförslag 601
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En budget ska tilldelas ledamöter av 
bankintressentgruppen som företräder 
ideella organisationer. Denna budget ska 
fastställas av tillsynsstyrelsen och ska 
vara tillräcklig för att täcka kostnader 
med anknytning till organisationen, 
medverkan i förberedande sammanträden 
och beställning av extern forskning och 
externa yttranden.

Or. en

Motivering

Det måste säkras att intressentgruppen fungerar på så sätt att alla intressenter i gruppen i 
praktiken har samma villkor och möjligheter att bidra till arbetet. Detta innebär att 
intressentföreträdare inte ska behöva förlita sig på resurser från den organisation som de 
företräder, eftersom detta skulle innebära kraftiga obalanser i kvantiteten och kvaliteten på 
det arbete som de olika företrädarna faktiskt kan utföra. Detta gäller företrädare för 
anställda inom sektorn, konsumenter, små och medelstora företag och övriga.

Ändringsförslag 602
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ledamöterna i bankintressentgruppen 
ska förordnas på två och ett halvt år, 

4. Ledamöterna i bankintressentgruppen 
ska förordnas på fem år, varefter ett nytt 
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varefter ett nytt urvalsförfarande ska ske. urvalsförfarande ska ske.

Or. en

Ändringsförslag 603
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledamöter får delta under två på 
varandra följande perioder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 604
Thijs Berman

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För fullgörandet av sina rådgivande 
uppgifter ska intressentgruppen få all 
nödvändig information från myndigheten.

Or. en

Motivering

Intressentgruppen är helt beroende av myndigheten när det gäller att få information. När 
myndigheten ber om ett samråd bör den underlätta intressentgruppens tillgång till relevant 
information.
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Ändringsförslag 605
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bankintressentgruppen får avge 
yttranden och lämna råd till myndigheten i 
varje fråga som har samband med dennas 
uppgifter enligt artiklarna 7 och 8.

5. Bankintressentgruppen får avge 
yttranden och lämna råd till myndigheten i 
varje fråga som har samband med dennas 
uppgifter, bland annat när det handlar om 
att nå gemensamma ståndpunkter med 
den europeiska tillsynsmyndigheten 
(försäkringar och tjänstepensioner) och 
den europeiska tillsynsmyndigheten 
(värdepapper och marknader) enligt 
artikel 42, med särskilt fokus på de 
uppgifter som anges i artiklarna 7 och 8.

Or. en

Motivering

Intressentgruppen bör också när det är lämpligt kunna bidra till beslutsfattandet i fråga om 
finansiella konglomerat där konglomeratet har en bankverksamhet och i fråga om alla andra 
uppgifter som utförs av den europeiska tillsynsmyndigheten, även om dess verksamhet fortsatt 
bör fokuseras på de uppgifter som anges i artiklarna 7 och 8.

Ändringsförslag 606
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bankintressentgruppen får avge 
yttranden och lämna råd till myndigheten i 
varje fråga som har samband med dennas 
uppgifter enligt artiklarna 7 och 8.

5. Bankintressentgruppen får avge 
yttranden och lämna råd till myndigheten i 
varje fråga som har samband med dennas 
uppgifter med särskilt fokus på de 
uppgifter som anges i artiklarna 7 och 8.

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bankintressentgruppen får avge 
yttranden och lämna råd till myndigheten i 
varje fråga som har samband med dennas 
uppgifter enligt artiklarna 7 och 8.

5. Bankintressentgruppen får avge 
yttranden och lämna råd till myndigheten i 
varje fråga som har samband med dennas 
uppgifter med särskilt fokus på de 
uppgifter som anges i artiklarna 7 och 8.

Or. en

Motivering

För överensstämmelse med Skinnerbetänkandet.

Ändringsförslag 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bankintressentgruppen får avge 
yttranden och lämna råd till myndigheten i 
varje fråga som har samband med dennas 
uppgifter enligt artiklarna 7 och 8.

5. Bankintressentgruppen får avge 
yttranden och lämna råd till myndigheten i 
varje fråga som har samband med dennas 
uppgifter enligt artiklarna 7 till 19.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 609
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bankintressentgruppen får avge 
yttranden och lämna råd till myndigheten i 
varje fråga som har samband med dennas 
uppgifter enligt artiklarna 7 och 8.

5. Bankintressentgruppen får avge 
yttranden och lämna råd till myndigheten i 
varje fråga som har samband med dennas 
uppgifter enligt artiklarna 7, 8, 9 och 10.

Or. en

Ändringsförslag 610
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bankintressentgruppen ska besluta om 
vilka frågor som är relevanta för samråd 
samt ha möjlighet att påverka mötenas 
dagordning. Alla gruppföreträdare ska ha 
möjlighet att lämna bidrag. Det slutliga 
beslutet om de föreslagna punkterna på 
dagordningen ska fattas av 
bankintressentgruppen, med rätt för varje 
undergrupp av intressenter att ha sina 
föreslagna punkter på dagordningen. 
Varje undergrupp av intressenter ska vara 
fri att lämna yttranden och råd till 
myndigheten som inte nödvändigtvis 
kommer att vara åsikten hos en majoritet i 
intressentgruppen.

Or. en

Motivering

Intressentgruppens sammansättning gör att olika intressen och synpunkter kommer att vara 
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företrädda inom den. Konsumenter och andra användare bör tillåtas uttrycka sin åsikt, som 
inte nödvändigtvis kommer att omfattas av majoriteten i intressentgruppen. Om 
intressenterna inte ges denna rättighet riskerar detta att lamslå gruppens arbete.

Ändringsförslag 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intressentgruppen ska besluta om vilka 
frågor som är relevanta för samråd och 
om dagordningen för sammanträdena.

Or. en

Ändringsförslag 612
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Bankintressentgruppen ska själv anta sin 
arbetsordning.

6. Bankintressentgruppen ska själv anta sin 
arbetsordning på grundval av en 
överenskommelse som omfattas av en 
majoritet på två tredjedelar av 
ledamöterna.

Or. en

Motivering

Med tanke på att det sannolikt kommer att förekomma betydande åsiktsskiljaktigheter inom 
intressentgruppen är det viktigt att redan från början fastställa en stark arbetsordning. Detta 
uppnås bäst genom att minst två tredjedelar av ledamöterna gör ett åtagande till dessa regler. 
Därigenom förhindras även att företrädare från en intressentgrupp kan dominera 
beslutsfattandet.
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Ändringsförslag 613
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att banksystemet 
internaliserar sina kostnader över en 
konjunkturcykel och att inga beslut som 
antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något direkt sätt i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas
finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
ett direkt och betydande intrång i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden.

Or. en

Ändringsförslag 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
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intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

ett direkt intrång i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

Or. en

Motivering

Myndigheten bör ges bindande befogenheter för lösning av tvister mellan nationella 
tillsynsorgan och för brådskande beslut. Skyddsklausuler för medlemsstater mot beslut från 
myndighetens sida bör begränsas och i allmänhet följa regeln ”följ eller förklara”. 
Skyddsklausuler bör inte bli ett potentiellt kryphål.

Ändringsförslag 616
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 innebär intrång 
på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

Or. en

Motivering

Om artikel 23 ska behållas, vilket vissa medlemsstater önskar, bör den bara gälla beslut som 
fattas i brådskande situationer, dvs. enligt artikel 10, där medlemsstater troligen kommer att 
ingripa, eventuellt med offentliga medel. Artikel 11 bör inte omfattas eftersom medling bara 
skulle gälla under normala förhållanden, för kontinuerlig tillsyn.

Ändringsförslag 617
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artiklarna 6.3, 10 eller 11
innebär intrång på något sätt i 
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finanspolitiska ansvarsområden. medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden (förutom minimibelopp).

Or. en

Motivering

Om artikel 6.3 ska bevaras i texten bör den vara föremål för samma skyddsklausuler som 
artiklarna 10 och 11. EU:s tillsynsbeslut om enheter i EU skulle uppenbarligen också ha 
finanspolitiska effekter.

Ändringsförslag 618
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artiklarna 6.3, 10 eller 11
innebär intrång på något sätt i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden.

Or. en

Motivering

Om artikel 6.3 ska bevaras i texten bör den vara föremål för samma skyddsklausuler som 
artiklarna 10 och 11. EU:s tillsynsbeslut om enheter i EU skulle uppenbarligen också ha 
finanspolitiska effekter.

Ändringsförslag 619
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10, 11 eller 12a
innebär intrång på något sätt i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
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finanspolitiska ansvarsområden. ansvarsområden.

Or. en

Motivering

Om artikel 12a godkänns av parlamentet bör den också inkluderas i bestämmelserna om 
skyddsklausulen.

Ändringsförslag 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvarsområden. 
Myndighetens respektive beslut ska uppge 
att finanspolitiska ansvarsområden inte 
påverkas.

Or. en

Motivering

Statens finanspolitiska ansvar får inte under några villkor påverkas av EBA:s verksamhet. 
Syftet med det föreslagna tillägget är att stärka denna princip. Genom införandet av en sådan 
klausul i EBA:s beslut ska myndigheten varje gång överväga och analysera huruvida dess 
beslut inte innebär ingrepp i medlemsstaters finanspolitiska ansvarsområden.

Ändringsförslag 621
Marta Andreasen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång på något sätt i medlemsstaternas 

1. Myndigheten ska se till att inga beslut 
som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär 
intrång direkt eller indirekt i 
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finanspolitiska ansvarsområden. medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden.

Or. en

Motivering

Myndighetens åtgärder ska inte äventyra medlemsstaternas finanspolitiska självständighet.

Ändringsförslag 622
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom en månad efter det att den 
europeiska myndighetens beslut 
notifierats till dess nationella 
tillsynsmyndighet, till den europeiska 
myndigheten och kommissionen notifiera 
att den nationella tillsynsmyndigheten 
inte kommer att genomföra beslutet.

utgår

Or. en

Motivering

Om artikel 23 ska behållas, vilket vissa medlemsstater önskar, bör den bara gälla beslut som 
fattas i brådskande situationer, dvs. enligt artikel 10, där medlemsstater troligen kommer att 
ingripa, eventuellt med offentliga medel. Artikel 11 bör inte omfattas eftersom medling bara 
skulle gälla under normala förhållanden, för kontinuerlig tillsyn.
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Ändringsförslag 623
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom en månad efter det att den europeiska 
myndighetens beslut notifierats till dess 
nationella tillsynsmyndighet, till den 
europeiska myndigheten och
kommissionen notifiera att den nationella 
tillsynsmyndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

2. Om en medlemsstat inte accepterar ett 
beslut enligt artikel 11.3 eftersom det
innebär intrång i dess finanspolitiska 
ansvarsområden, ska den, inom en månad 
efter det att den europeiska myndighetens 
beslut notifierats till dess nationella 
tillsynsmyndighet, till den europeiska 
myndigheten, kommissionen och 
Europaparlamentet notifiera att den 
nationella tillsynsmyndigheten inte 
kommer att genomföra beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 624
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom en månad efter det att den europeiska 
myndighetens beslut notifierats till dess 
nationella tillsynsmyndighet, till den 
europeiska myndigheten och 
kommissionen notifiera att den nationella 
tillsynsmyndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom tjugo arbetsdagar efter det att den 
europeiska myndighetens beslut notifierats 
till dess nationella tillsynsmyndighet, till 
den europeiska myndigheten och 
kommissionen notifiera att den nationella 
tillsynsmyndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

Or. en
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Ändringsförslag 625
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på 
vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

utgår

Or. en

Motivering

I sin notifiering ska medlemsstaten ange motiven för sin åsikt och tydligt visa på vilket sätt 
beslutet innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden.

Ändringsförslag 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på
vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och göra en 
konsekvensbedömning för att se i vilken 
utsträckning beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

Or. en

Motivering

Myndigheten bör ges bindande befogenheter för lösning av tvister mellan nationella 
tillsynsorgan och för brådskande beslut. Skyddsklausuler för medlemsstater mot beslut från 
myndighetens sida bör begränsas och i allmänhet följa regeln ”följ eller förklara”. 
Skyddsklausuler bör inte bli ett potentiellt kryphål.
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Ändringsförslag 627
Marta Andreasen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på 
vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

I sin notifiering kan medlemsstaten ange 
på vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna har kompetens att bedöma sina egna finanspolitiska ansvarsområden.

Ändringsförslag 628
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om så sker ska myndighetens beslut vara 
vilande.

utgår

Or. en

Motivering

Om artikel 23 ska behållas, vilket vissa medlemsstater önskar, bör den bara gälla beslut som 
fattas i brådskande situationer, dvs. enligt artikel 10, där medlemsstater troligen kommer att 
ingripa, eventuellt med offentliga medel. Artikel 11 bör inte omfattas eftersom medling bara 
skulle gälla under normala förhållanden, för kontinuerlig tillsyn.
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Ändringsförslag 629
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheten ska inom en tidsfrist av en 
månad från medlemsstatens notifiering 
underrätta denna om huruvida den 
vidhåller, ändrar eller återkallar sitt 
beslut.

utgår

Or. en

Motivering

Om artikel 23 ska behållas, vilket vissa medlemsstater önskar, bör den bara gälla beslut som 
fattas i brådskande situationer, dvs. enligt artikel 10, där medlemsstater troligen kommer att 
ingripa, eventuellt med offentliga medel. Artikel 11 bör inte omfattas eftersom medling bara 
skulle gälla under normala förhållanden, för kontinuerlig tillsyn.

Ändringsförslag 630
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med 
kvalificerad majoritet enligt artikel 205 i 
fördraget inom två månader besluta om 
huruvida myndighetens beslut ska 
vidhållas eller återkallas.

utgår

Or. en

Motivering

Om artikel 23 ska behållas, vilket vissa medlemsstater önskar, bör den bara gälla beslut som 
fattas i brådskande situationer, dvs. enligt artikel 10, där medlemsstater troligen kommer att 
ingripa, eventuellt med offentliga medel. Artikel 11 bör inte omfattas eftersom medling bara 
skulle gälla under normala förhållanden, för kontinuerlig tillsyn.
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Ändringsförslag 631
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 
majoritet enligt artikel 205 i fördraget 
inom två månader besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd fatta beslut om 
huruvida myndighetens beslut ska 
vidhållas eller återkallas med kvalificerad 
majoritet av sina medlemmar, med 
undantag av den medlem av rådet som 
representerar den berörda medlemsstaten, 
senast två månader efter det att 
myndigheten har underrättat 
medlemsstaten i enlighet med fjärde 
stycket. En kvalificerad majoritet ska 
definieras som minst 55 procent av rådets 
ledamöter, exklusive den berörda 
medlemsstaten, innefattande åtminstone 
fjorton stater, som samtidigt representerar 
åtminstone 65 procent av EU:s
befolkning, exklusive befolkningen i den 
berörda medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Den medlemsstat som uppmanar rådet att åberopa skyddsklausulen ska inte delta när det 
slutgiltiga beslutet fattas.

Ändringsförslag 632
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med en majoritet 
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majoritet enligt artikel 205 i fördraget 
inom två månader besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

av de avgivna rösterna vid ett av dess 
första sammanträden senast två månader
efter det att myndigheten har underrättat 
medlemsstaten i enlighet med fjärde 
stycket fatta beslut om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 
majoritet enligt artikel 205 i fördraget inom 
två månader besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 
majoritet enligt artikel 205 i fördraget inom 
två månader besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas.

Or. en

Motivering

Det huvudsakliga syftet med detta ändringsförslag är att undanröja osäkerheten i alla de fall 
där rådet inte skulle kunna fatta något beslut inom den föreskrivna perioden på två månader. 
Passivitet i en så viktig fråga som medlemsstaternas finansiella ansvarsområden får inte 
resultera i negativa konsekvenser för medlemsstaten. Av den anledningen föreslås att det 
ifrågasatta myndighetsbeslutet ska anses vara upphävt efter att de två månader gått då rådet 
förväntades fatta sitt beslut. 

Ändringsförslag 634
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 
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majoritet enligt artikel 205 i fördraget inom 
två månader besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

majoritet enligt artikel 205 i fördraget inom 
två månader besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas.

Or. en

Ändringsförslag 635
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet beslutar att vidhålla 
myndighetens beslut eller om det inte 
fattar något beslut inom två månader ska 
beslutet omedelbart upphöra att vara 
vilande.

utgår

Or. en

Motivering

Om artikel 23 ska behållas, vilket vissa medlemsstater önskar, bör den bara gälla beslut som 
fattas i brådskande situationer, dvs. enligt artikel 10, där medlemsstater troligen kommer att 
ingripa, eventuellt med offentliga medel. Artikel 11 bör inte omfattas eftersom medling bara 
skulle gälla under normala förhållanden, för kontinuerlig tillsyn.

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet beslutar att vidhålla 
myndighetens beslut eller om det inte 
fattar något beslut inom två månader ska 
beslutet omedelbart upphöra att vara 
vilande.

Om rådet beslutar att vidhålla 
myndighetens beslut ska beslutet 
omedelbart upphöra att vara vilande.



AM\810194SV.doc 57/70 PE439.986v01-00

SV

Or. en

Motivering

Det huvudsakliga syftet med detta ändringsförslag är att undanröja osäkerheten i alla de fall 
där rådet inte skulle kunna fatta något beslut inom den föreskrivna perioden på två månader. 
Passivitet i en så viktig fråga som medlemsstaternas finansiella ansvarsområden får inte
resultera i negativa konsekvenser för medlemsstaten. Av den anledningen föreslås att det 
ifrågasatta myndighetsbeslutet ska anses vara upphävt efter att de två månader gått då rådet 
förväntades fatta sitt beslut. 

Ändringsförslag 637
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet beslutar att vidhålla
myndighetens beslut eller om det inte fattar 
något beslut inom två månader ska beslutet 
omedelbart upphöra att vara vilande.

Om rådet beslutar att återkalla
myndighetens beslut eller om det inte fattar 
något beslut inom två månader ska beslutet 
omedelbart återkallas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet inte fattar något beslut inom två 
månader ska beslutet upphävas.

Or. en

Motivering

Det huvudsakliga syftet med detta ändringsförslag är att undanröja osäkerheten i alla de fall 
där rådet inte skulle kunna fatta något beslut inom den föreskrivna perioden på två månader. 
Passivitet i en så viktig fråga som medlemsstaternas finansiella ansvarsområden får inte 
resultera i negativa konsekvenser för medlemsstaten. Av den anledningen föreslås att det 
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ifrågasatta myndighetsbeslutet ska anses vara upphävt efter att de två månader gått då rådet 
förväntades fatta sitt beslut. 

Ändringsförslag 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 10.2 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom tre arbetsdagar efter det att 
myndighetens beslut notifierats till dess 
behöriga myndighet, till myndigheten, 
kommissionen och rådet notifiera att den 
behöriga myndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

3. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 10.2 innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden, kan den, 
inom två arbetsdagar efter det att 
myndighetens beslut notifierats till dess 
behöriga myndighet, till myndigheten, 
kommissionen och rådet notifiera att den 
behöriga myndigheten inte kommer att 
genomföra beslutet.

Or. en

Motivering

En oklar föreställning om medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden skulle kunna ge 
upphov till stora tolkningsdiskussioner. 

Genom att sätta upp strängare tidsfrister försöker vi förhindra att skyddsklausulen kan 
användas felaktigt.

Tidsfrister är särskilt viktiga i förfarandet för att avgöra om det finns några potentiella 
effekter på medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden i brådskande situationer. 

Slutligen syftar de föreslagna ändringsförslagen till att se till att förslaget till förordning är 
förenligt med Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december 2009.



AM\810194SV.doc 59/70 PE439.986v01-00

SV

Ändringsförslag 640
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på 
vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden.

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på 
vilket sätt beslutet innebär intrång i dess 
finanspolitiska ansvarsområden. I det fallet 
ska myndighetens beslut vara vilande.

Or. en

Ändringsförslag 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska med kvalificerad majoritet 
enligt artikel 205 i fördraget inom tio 
arbetsdagar besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Rådet fattar beslut om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas med kvalificerad majoritet av 
sina medlemmar, såsom det fastslås i 
artikel 16.4 i EU-fördraget och artikel 3 i 
protokoll nr 36 om 
övergångsbestämmelser, som är fogat till 
fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, inom fem arbetsdagar.

Or. en

Motivering

En oklar föreställning om medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden skulle kunna ge 
upphov till stora tolkningsdiskussioner. 

Genom att sätta upp strängare tidsfrister försöker vi förhindra att skyddsklausulen kan 
användas felaktigt. 

Tidsfrister är särskilt viktiga i förfarandet för att avgöra om det finns några potentiella 
effekter på medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden i brådskande situationer. 
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Slutligen syftar de föreslagna ändringsförslagen till att se till att förslaget till förordning är 
förenligt med Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december 2009.

Ändringsförslag 642
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska med kvalificerad majoritet 
enligt artikel 205 i fördraget inom tio 
arbetsdagar besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Myndigheten ska återkalla sitt beslut eller 
vederbörligen förklara varför den 
vidhåller det.

Or. en

Motivering

Klausulen har en så extrem karaktär att dess tillämpningsområde bör begränsas till att vara 
en mekanism för ”förenlighet eller förklaring”, framför allt vad gäller de europeiska 
tillsynsmyndigheternas oberoende.

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt 
artikel 205 i fördraget inom tio 
arbetsdagar besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt 
punkt 2 stycke 5 inom tio arbetsdagar 
besluta om huruvida myndighetens beslut 
ska vidhållas eller återkallas.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslag 22 av artikel 23 punkt 2 stycke 5.
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Ändringsförslag 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka 

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt 
artikel 205 i fördraget inom tio arbetsdagar 
besluta om huruvida myndighetens beslut 
ska vidhållas eller återkallas.

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt 
artikel 205 i fördraget inom tio arbetsdagar 
besluta om huruvida myndighetens beslut 
ska återkallas.

Or. en

Motivering

De beslut som fattas enligt artikel 10.2 är av en oerhört speciell karaktär eftersom de utfärdas 
i ”krissituationer”. Av den anledningen, och med hänsyn till omständigheterna och att EBA:s 
beslut har en strikt professionell karaktär är det berättigat att införa strängare regler för 
återkallande av besluten. Man bör även erinra sig att det endast kommer att vara möjligt att 
utfärda sådana beslut sedan det har fastställts att ”en krissituation föreligger”. 

Ändringsförslag 645
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt 
artikel 205 i fördraget inom tio arbetsdagar 
besluta om huruvida myndighetens beslut 
ska vidhållas eller återkallas.

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt 
artikel 205 i fördraget inom tio arbetsdagar 
besluta om huruvida myndighetens beslut 
ska vidhållas.

Or. en
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Ändringsförslag 646
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet inte fattar något beslut inom tio 
arbetsdagar ska myndighetens beslut 
anses ha vidhållits.

utgår

Or. en

Motivering

Klausulen har en så extrem karaktär att dess tillämpningsområde bör begränsas till att vara 
en mekanism för ”förenlighet eller förklaring”, framför allt vad gäller de europeiska 
tillsynsmyndigheternas oberoende.

Ändringsförslag 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet inte fattar något beslut inom tio
arbetsdagar ska myndighetens beslut anses 
ha vidhållits.

Om rådet inte fattar något beslut inom fem
arbetsdagar ska myndighetens beslut anses 
ha vidhållits.

Or. en

Motivering

En oklar föreställning om medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden skulle kunna ge 
upphov till stora tolkningsdiskussioner. 

Genom att sätta upp strängare tidsfrister försöker vi förhindra att skyddsklausulen kan 
användas felaktigt. 

Tidsfrister är särskilt viktiga i förfarandet för att avgöra om det finns några potentiella 
effekter på medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden i brådskande situationer. 

Slutligen syftar de föreslagna ändringarna till att göra förslaget till förordning förenligt med 
Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december 2009.
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Ändringsförslag 648
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rådet inte fattar något beslut inom tio 
arbetsdagar ska myndighetens beslut anses 
ha vidhållits.

Om rådet inte fattar något beslut inom tio 
arbetsdagar ska myndighetens beslut anses 
ha återkallats.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan myndigheten fattar beslut enligt 
artiklarna 9.6, 10.2, 10.3, 11.3 och 11.4
ska den underrätta adressaterna om sin 
avsikt att anta beslutet och, med full 
hänsyn till hur brådskande frågan är, ange 
en tidsfrist inom vilken adressaten kan 
lämna synpunkter i ärendet.

1. Innan myndigheten fattar beslut enligt 
denna förordning ska den underrätta 
adressaterna om sin avsikt att anta beslutet 
och, med full hänsyn till hur brådskande
och komplex frågan är samt vilka 
konsekvenser den kan få, ange en tidsfrist 
inom vilken adressaten kan lämna 
synpunkter i ärendet.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med Skinnerbetänkandet.
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Ändringsförslag 650
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan myndigheten fattar beslut enligt 
artiklarna 9.6, 10.2, 10.3, 11.3 och 11.4
ska den underrätta adressaterna om sin 
avsikt att anta beslutet och, med full 
hänsyn till hur brådskande frågan är, ange 
en tidsfrist inom vilken adressaten kan 
lämna synpunkter i ärendet.

1. Innan myndigheten fattar beslut enligt 
denna förordning ska den underrätta 
adressaterna om sin avsikt att anta beslutet 
och, med full hänsyn till hur brådskande 
och komplex frågan är samt vilka 
konsekvenser den kan få, ange en tidsfrist 
inom vilken adressaten kan lämna 
synpunkter i ärendet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att man inte bara tar hänsyn till hur brådskande en åtgärd är utan också till hur 
komplex den är och vilka konsekvenser den kan få när man fastställer en tidsfrist.

Ändringsförslag 651
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan myndigheten fattar beslut enligt 
artiklarna 9.6, 10.2, 10.3, 11.3 och 11.4
ska den underrätta adressaterna om sin 
avsikt att anta beslutet och, med full 
hänsyn till hur brådskande frågan är, ange 
en tidsfrist inom vilken adressaten kan 
lämna synpunkter i ärendet.

1. Innan myndigheten fattar beslut enligt 
denna förordning ska den underrätta 
adressaterna om sin avsikt att anta beslutet 
och, med full hänsyn till hur brådskande 
och komplex frågan är samt vilka 
konsekvenser den kan få, ange en tidsfrist 
inom vilken adressaten kan lämna 
synpunkter i ärendet.

Or. en
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Ändringsförslag 652
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Beslut som myndigheten fattar enligt 
artiklarna 9, 10 och 11 ska offentliggöras, 
och offentliggörandet ska innehålla 
identitetsuppgifter för den behöriga 
myndighet eller det finansiella institut som 
berörs och det huvudsakliga innehållet i 
beslutet med beaktande av finansiella 
instituts rättmätiga intresse av att skydda 
sina affärshemligheter.

5. Beslut som myndigheten fattar enligt 
artiklarna 9, 10 och 11 ska offentliggöras, 
och offentliggörandet ska innehålla 
identitetsuppgifter för den behöriga 
myndighet eller det finansiella institut som 
berörs och det huvudsakliga innehållet i 
beslutet såvida inte offentliggörandet 
strider mot finansiella instituts rättmätiga 
intresse av att skydda sina 
affärshemligheter eller utgör en allvarlig 
risk för finansmarknadernas korrekta 
funktion eller för stabiliteten hos hela 
eller delar av EU:s finansiella system.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att röja enskilda institutioners identitet om det strider mot deras 
rättmätiga affärsintressen eller utgör en risk för finansmarknaderna. 

Ändringsförslag 653
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Beslut som myndigheten fattar enligt 
artiklarna 9, 10 och 11 ska offentliggöras, 
och offentliggörandet ska innehålla 
identitetsuppgifter för den behöriga 
myndighet eller det finansiella institut som 
berörs och det huvudsakliga innehållet i 
beslutet med beaktande av finansiella 
instituts rättmätiga intresse av att skydda 
sina affärshemligheter.

5. Beslut som myndigheten fattar enligt 
artiklarna 9, 10 och 11 ska offentliggöras, 
och offentliggörandet ska innehålla 
identitetsuppgifter för den behöriga 
myndighet eller det finansiella institut som 
berörs och det huvudsakliga innehållet i
beslutet, såvida inte offentliggörandet 
strider mot finansiella instituts rättmätiga 
intresse av att skydda sina 
affärshemligheter eller utgör en allvarlig 
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risk för stabiliteten i hela eller delar av 
finanssystemet i gemenskapen.

Or. en

Ändringsförslag 654
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En ordförande (utan rösträtt). a) En ordförande med utslagsröst.

Or. en

Ändringsförslag 655
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Vice ordföranden, med utslagsröst om 
han/hon ersätter ordföranden. 

Or. en

Ändringsförslag 656
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Varje medlemsstats chef för den 
nationella offentliga myndighet som är 
behörig att utöva tillsyn över kreditinstitut.

b) Varje medlemsstats chef för den 
nationella offentliga myndighet som är 
behörig att utöva tillsyn över kreditinstitut. 
Om det finns mer än en behörig 
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myndighet på det territorium för vilket 
medlemsstaten är ansvarig för 
tillämpningen av EU-lagstiftningen ska 
cheferna för dessa organ vara 
gemensamma företrädare i 
tillsynsstyrelsen och sinsemellan 
bestämma hur denna delade 
representation ska genomföras, bland 
annat vid eventuella omröstningar enligt 
artikel 29.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ta i beaktande att det i vissa medlemsstater kan finnas mer än en nationell 
myndighet som ansvarar för ett område. I dessa fall är det nödvändigt att inrätta ett 
förfarande som gör det möjligt för chefen för den mest lämpliga nationella tillsynsstyrelsen 
att rösta.

Ändringsförslag 657
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Varje medlemsstats chef för den 
nationella offentliga myndighet som är 
behörig att utöva tillsyn över kreditinstitut.

b) Varje medlemsstats chef för den 
nationella offentliga myndighet som är 
behörig att utöva tillsyn över kreditinstitut. 
Om det finns mer än en behörig 
myndighet på det territorium för vilket 
medlemsstaten är ansvarig för 
tillämpningen av EU-lagstiftningen ska 
cheferna för dessa organ vara 
gemensamma företrädare i 
tillsynsstyrelsen och sinsemellan 
bestämma hur denna delade 
representation ska genomföras, bland 
annat vid eventuella omröstningar enligt 
artikel 29.

Or. en
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Ändringsförslag 658
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska 
tillsynsstyrelsen sammankalla en panel 
som ska underlätta lösandet av tvisten och 
bestå av dess ordförande och två av dess 
ledamöter, som inte får vara företrädare 
för de behöriga myndigheter som är 
tvistande parter.

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska 
tillsynsstyrelsen sammankalla en panel 
som ska underlätta lösandet av tvisten och 
bestå av dess ordförande och två ledamöter 
av tillsynsstyrelsen samt två personer som 
hämtas från en förteckning över experter 
som ordföranden ska ha till sitt 
förfogande. Ingen panelledamot ska 
hämtas från en nationell tillsynsstyrelse 
som är tvistande part och de ska inte 
heller företräda några intressen i 
konflikten. Panelen ska fatta beslut med
enkel majoritet.

Or. en

Motivering

Det är fördelaktigt att låta externa experter ingå i den panel som ska medla enligt artikel 11. 
Deras antal bör begränsas till två så att de inte kan rösta ned tillsynsstyrelsen.

Ändringsförslag 659
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska 
tillsynsstyrelsen sammankalla en panel 
som ska underlätta lösandet av tvisten och 
bestå av dess ordförande och två av dess 
ledamöter, som inte får vara företrädare 
för de behöriga myndigheter som är 
tvistande parter.

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska 
tillsynsstyrelsen sammankalla en
oberoende panel som ska underlätta ett 
opartiskt lösande av tvisten och bestå av 
dess ordförande och fyra ledamöter från 
tillsynsstyrelsen. Ordföranden ska välja 
panelledamöterna från tillsynsstyrelsen. 
Ingen panelledamot ska hämtas från en 
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nationell tillsynsstyrelse som är tvistande 
part och de ska inte heller företräda några 
intressen i konflikten.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att utöka panelens storlek för att få en större mångfald av uppfattningar
under beslutsfattandet.

Ändringsförslag 660
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska 
tillsynsstyrelsen sammankalla en panel 
som ska underlätta lösandet av tvisten och 
bestå av dess ordförande och två av dess 
ledamöter, som inte får vara företrädare för 
de behöriga myndigheter som är tvistande 
parter.

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska 
ordföranden sammankalla en panel som 
ska underlätta lösandet av tvisten och bestå 
av dess ordförande och två av dess 
ledamöter, som inte får vara företrädare för 
de behöriga myndigheter som är tvistande 
parter.

Or. en

Ändringsförslag 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Panelens sammansättning ska vara 
väl avvägd och avspegla EU som helhet. 
Mandaten ska vara saxade och ett 
lämpligt rotationssystem ska tillämpas. 

Or. en
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