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Ændringsforslag 662
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udførelsen af de opgaver, der er 
henlagt til tilsynsrådet ved denne 
forordning, handler formanden og de 
stemmeberettigede medlemmer af 
tilsynsrådet uafhængigt og objektivt i 
Fællesskabets interesse og må ikke søge 
eller modtage instrukser fra 
fællesskabsinstitutioner eller -organer, 
medlemsstaters regeringer eller noget andet 
offentligt eller privat organ.

Ved udførelsen af de opgaver, der er 
henlagt til tilsynsrådet ved denne 
forordning, handler formanden og de 
stemmeberettigede medlemmer af 
tilsynsrådet uafhængigt og objektivt 
udelukkende i interesse af EU som helhed 
og må ikke søge eller modtage instrukser 
fra EU-institutioner eller -organer, 
medlemsstaters regeringer eller noget andet 
offentligt eller privat organ.

Or. en

Ændringsforslag 663
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne, EU's institutioner og 
ethvert andet offentligt eller privat organ 
skal afholde sig fra forsøg på at påvirke 
medlemmerne af tilsynsrådet i udøvelsen 
af deres opgaver i relation til Den 
Europæiske Banktilsynsmyndighed.

Or. en
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Ændringsforslag 664
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne af tilsynsrådet og deres 
personale bør ikke have arbejdet for eller 
leveret tjenesteydelser til finansielle 
institutioner i de tre foregående år eller 
gøre dette i tre år efter, at de er fratrådt 
deres ansvarsområde hos myndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 665
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsynsrådet udpeger formanden. 3. Tilsynsrådet udpeger formanden og 
næstformanden.

Or. en

Ændringsforslag 666
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Tilsynsrådet vedtager efter forslag fra 
bestyrelsen årsberetningen om 
myndighedens virksomhed på grundlag af 
det i artikel 38, stk. 7, omhandlede udkast 
til årsberetning og fremsender senest den 
15. juni nævnte rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, 
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Revisionsretten og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg. 
Rapporten offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 667
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens 
artikel 205, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 668
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens
artikel 205, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilsynsrådets beslutninger bør afspejle det europæiske perspektiv og ikke baseres på 
nationale hensyn. Kun beslutninger vedrørende finansiering bør baseres på kvalificeret flertal 
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på grund af de nationale bidrag til finansieringen af systemet.

Ændringsforslag 669
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens 
artikel 205, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilsynsrådet består af anerkendte eksperter inden for deres områder, og beslutninger bør 
således altid træffes på grundlag af princippet om, at alle medlemmers stemme har samme 
værdi. Det er ikke nødvendigt at kræve kvalificeret flertal, for at EBA kan nå sine mål. Simpelt 
flertal på lige vilkår sikrer ligebehandling af alle ekspertudtalelser.

Ændringsforslag 670
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens 
artikel 205, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilsynsrådet består af anerkendte eksperter inden for deres områder, og beslutninger bør 
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således altid træffes på grundlag af princippet om, at alle medlemmers stemme har samme 
værdi. Det er ikke nødvendigt at kræve kvalificeret flertal, for at EBA kan nå sine mål. Simpelt 
flertal på lige vilkår sikrer ligebehandling af alle ekspertudtalelser.

Ændringsforslag 671
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens 
artikel 205, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

1. Tilsynsrådet handler med simpelt flertal 
af sine medlemmer.

Or. en

Justification

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will 
also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 

Ændringsforslag 672
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens 
artikel 205, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 

Tilsynsrådet træffer beslutninger med 
simpelt flertal af sine medlemmer i 
henhold til princippet om, at alle 
medlemmer har én stemme. 
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alle foranstaltninger og beslutninger i 

Or. en

Ændringsforslag 673
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens 
artikel 205, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

1. Tilsynsrådet handler med simpelt flertal 
af sine medlemmer i henhold til princippet 
om, at alle medlemmer har én stemme. I
de i artikel 7 og 8 omhandlede tilfælde og i 
forbindelse med alle foranstaltninger og 
beslutninger i henhold til kapitel VI og 
uanset stk. 1 træffer tilsynsrådet 
beslutninger med kvalificeret flertal af 
sine medlemmer, jf. artikel 16, stk. 4, i 
traktaten om Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 674
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens
artikel 205, i de i artikel 7 og 8
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. EU-
traktatens artikel 16, stk. 4, og artikel 3 i 
protokol nr. 36 om 
overgangsbestemmelser, der er vedføjet 
traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, i de i artikel 7-11
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.
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Or. en

Justification

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:

– For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting.

– For Article 9, the Authority assumes the power to declare an infringement of EU law, which 
is in general assigned to the European Commission in a more cumbersome procedure. Given 
these additional powers, it should be necessary that a qualified majority of the Board of 
Supervisors agrees to such a declaration.

– For Article 10, the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities 
necessitates the need for decision-making by national supervisory authorities proportionally 
to their relative weight the Member States they represent within the EU.

– For Article 11(3), the binding nature of the decision on a previously unsettled disagreement 
again takes the character of infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed 
in a procedure that requires qualified majority voting.

Ændringsforslag 675
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. traktatens
artikel 205, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. artikel 16 i 
traktaten om Den Europæiske Union, og 
artikel 3 i protokol nr. 36 om 
overgangsbestemmelser, der er vedføjet 
traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, i de i artikel 7 og 8 
omhandlede tilfælde og i forbindelse med 
alle foranstaltninger og beslutninger i 
henhold til kapitel VI.

Or. en
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Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 676
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle andre beslutninger i tilsynsrådet 
træffes med simpelt flertal af dets 
medlemmer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 677
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle andre beslutninger i tilsynsrådet 
træffes med simpelt flertal af dets 
medlemmer.

udgår

Or. en

Justification

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will 
also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 



AM\810280DA.doc 11/71 PE439.990v01-00

DA

Ændringsforslag 678
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle andre beslutninger i tilsynsrådet 
træffes med simpelt flertal af dets
medlemmer.

Tilsynsrådet handler med kvalificeret 
flertal af sine medlemmer, jf. artikel 16 i 
traktaten om Den Europæiske Union, for 
de i artikel 7 og 8 omhandlede tilfælde og 
i forbindelse med alle foranstaltninger og 
beslutninger i henhold til kapitel VI.

Or. en

Justification

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Ændringsforslag 679
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle andre beslutninger i tilsynsrådet 
træffes med simpelt flertal af dets 
medlemmer.

Tilsynsrådet træffer alle andre 
beslutninger med simpelt flertal, og alle 
medlemmer har én stemme.

Or. en
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Ændringsforslag 680
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle andre beslutninger i tilsynsrådet 
træffes med simpelt flertal af dets 
medlemmer.

1. Beslutninger i tilsynsrådet træffes med 
simpelt flertal af dets medlemmer i 
henhold til princippet om, at alle 
medlemmer har én stemme.

Or. en

Begrundelse

Tilsynsrådet består af anerkendte eksperter inden for deres områder, og beslutninger bør 
således altid træffes på grundlag af princippet om, at alle medlemmers stemme har samme 
værdi. Det er ikke nødvendigt at kræve kvalificeret flertal, for at EBA kan nå sine mål. Simpelt 
flertal på lige vilkår sikrer ligebehandling af alle ekspertudtalelser.

Ændringsforslag 681
Carl Haglund

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle andre beslutninger i tilsynsrådet 
træffes med simpelt flertal af dets 
medlemmer.

Beslutninger i tilsynsrådet træffes med 
simpelt flertal af dets medlemmer i 
henhold til princippet om, at alle 
medlemmer har én stemme.

Or. en

Begrundelse

Tilsynsrådet består af anerkendte eksperter inden for deres områder, og beslutninger bør 
således altid træffes på grundlag af princippet om, at alle medlemmers stemme har samme 
værdi. Det er ikke nødvendigt at kræve kvalificeret flertal, for at EBA kan nå sine mål. Simpelt 
flertal på lige vilkår sikrer ligebehandling af alle ekspertudtalelser.
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Ændringsforslag 682
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle andre beslutninger i tilsynsrådet 
træffes med simpelt flertal af dets 
medlemmer.

1. Beslutninger i tilsynsrådet træffes med 
simpelt flertal af dets medlemmer i 
henhold til princippet om, at alle 
medlemmer har én stemme.

Or. en

Ændringsforslag 683
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle andre beslutninger i tilsynsrådet 
træffes med simpelt flertal af dets 
medlemmer.

1. Alle beslutninger i tilsynsrådet træffes 
med simpelt flertal af dets medlemmer.

Or. en

Begrundelse

Tilsynsrådets beslutninger bør afspejle det europæiske perspektiv og ikke baseres på 
nationale hensyn. Kun beslutninger vedrørende finansiering bør baseres på kvalificeret flertal 
på grund af de nationale bidrag til finansieringen af systemet.

Ændringsforslag 684
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 1 vedtager tilsynsrådet 
beslutninger i henhold til kapitel VI med 
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kvalificeret flertal af sine medlemmer, jf. 
EU-traktatens artikel 16 og artikel 3 i 
protokollen om overgangsbestemmelser, 
der er vedføjet traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

Tilsynsrådets beslutninger bør afspejle det europæiske perspektiv og ikke baseres på 
nationale hensyn. Kun beslutninger vedrørende finansiering bør baseres på kvalificeret flertal 
på grund af de nationale bidrag til finansieringen af systemet.

Ændringsforslag 685
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til beslutninger i medfør af 
artikel 11, stk. 3, anses den beslutning, 
der foreslås af panelet, for vedtaget, hvis 
den godkendes med simpelt flertal af 
medlemmerne af tilsynsrådet.

Or. en

Ændringsforslag 686
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen er sammensat af formanden, 
en repræsentant for Kommissionen og fire 
medlemmer, som tilsynsrådet vælger fra 
sin midte.

1. Bestyrelsen er sammensat af formanden 
og fire medlemmer, som tilsynsrådet 
vælger blandt sine stemmeberettigede 
medlemmer.

Or. en
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Ændringsforslag 687
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen er sammensat af formanden, 
en repræsentant for Kommissionen og fire
medlemmer, som tilsynsrådet vælger fra 
sin midte.

1. Bestyrelsen er sammensat af formanden 
og fem medlemmer, som tilsynsrådet 
vælger fra sin midte.

Or. en

Begrundelse

EBA skal være så uafhængig som muligt. Derfor skal Kommissionens indflydelse på denne 
myndigheds aktiviteter begrænses. Formålet med ændringsforslaget er at fjerne 
Kommissionens repræsentant fra EBA's bestyrelse. Kommissionens repræsentants deltagelse i 
EBA's tilsynsråd som medlem uden stemmeret er nok til at sikre behørig udveksling af 
oplysninger mellem Kommissionen og EBA samt behørig kommunikation mellem dem.

Ændringsforslag 688
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen er sammensat af formanden, 
en repræsentant for Kommissionen og fire
medlemmer, som tilsynsrådet vælger fra 
sin midte.

1. Bestyrelsen er sammensat af formanden 
og seks medlemmer, som tilsynsrådet 
vælger fra sin midte.

Or. en
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Ændringsforslag 689
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert medlem, bortset fra formanden, har 
en suppleant, som kan repræsentere 
bestyrelsesmedlemmet, hvis dette er 
forhindret i at deltage.

Hvert medlem har en suppleant, som kan 
repræsentere bestyrelsesmedlemmet, hvis 
dette er forhindret i at deltage. Formanden 
kan repræsenteres af næstformanden og 
medlemmer i form af suppleanter, der er 
udpeget i henhold til artikel 25.2.

Or. en

Ændringsforslag 690
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør deltager i 
bestyrelsens møder uden stemmeret.

Den administrerende direktør og en 
repræsentant for Kommissionen deltager i 
bestyrelsens møder uden stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 691
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der afholdes ordinære møder mindst to 
gange om året.

Der afholdes møder mindst forud for hvert 
møde i tilsynsrådet og så tit, som det 
skønnes nødvendigt.

Or. en
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Ændringsforslag 692
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne af bestyrelsen handler 
uafhængigt og objektivt i Fællesskabets
interesse uden at søge eller modtage 
instrukser fra fællesskabsinstitutioner eller 
-organer, medlemsstaters regeringer eller 
noget andet offentligt eller privat organ.

Medlemmerne af bestyrelsen handler 
uafhængigt og objektivt udelukkende i 
interesse af EU som helhed uden at søge 
eller modtage instrukser fra EU-
institutioner eller -organer, medlemsstaters 
regeringer eller noget andet offentligt eller 
privat organ.

Or. en

Ændringsforslag 693
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hverken medlemsstater, EU-institutioner 
eller -organer eller noget andet offentligt 
eller privat organ skal forsøge at påvirke 
medlemmerne af bestyrelsen.

Or. en

Ændringsforslag 694
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I medfør af tjenestemandsvedtægten, der 
er omhandlet i artikel 54, er 
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medlemmerne af bestyrelsen efter deres 
fratræden fortsat forpligtet til at udvise 
hæderlighed og tilbageholdenhed med 
hensyn til overtagelse af visse hverv eller 
opnåelse af visse fordele.

Or. en

Ændringsforslag 695
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Bestyrelsen vedtager efter høring af 
tilsynsrådet årsberetningen om 
myndighedens virksomhed på grundlag af 
det i artikel 38, stk. 7, omhandlede udkast 
til årsberetning og fremsender senest den 
15. juni nævnte rapport til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, 
Revisionsretten og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg. 
Rapporten offentliggøres

udgår

Or. en

Ændringsforslag 696
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Bestyrelsen udpeger og afsætter 
medlemmerne af klagenævnet i 
overensstemmelse med artikel 44, stk. 3 og 
5.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 697
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Bestyrelsen udpeger og afsætter 
medlemmerne af klagenævnet i 
overensstemmelse med artikel 44, stk. 3 og 
5.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 698
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden repræsenteres af en 
formand, som er en fuldtidsansat, 
uafhængig fagkyndig.

1. Myndigheden repræsenteres af en 
formand og en næstformand, som er 
fuldtidsansatte, uafhængige fagkyndige.

Or. en

Ændringsforslag 699
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Næstformanden fungerer som suppleant 
for formanden og er også ansvarlig for 
eksterne forbindelser til det fælles udvalg, 
ESRB og internationale organer.
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Or. en

Ændringsforslag 700
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formanden udpeges af tilsynsrådet på 
grundlag af sine kvalifikationer, sit 
kendskab til deltagere på det finansielle 
marked og finansielle markeder samt 
relevant erfaring med finansielt tilsyn og 
regulering efter en åben 
udvælgelsesprocedure.

2. Formanden udpeges af Europa-
Parlamentet på grundlag af sine 
kvalifikationer, sit kendskab til deltagere 
på det finansielle marked og finansielle 
markeder samt relevant erfaring med 
finansielt tilsyn og regulering efter en åben 
udvælgelsesprocedure, der ledes af 
tilsynsrådet, som udvælger de tre 
stærkeste kandidater med henblik på 
godkendelse i Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 701
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formanden udpeges af tilsynsrådet på 
grundlag af sine kvalifikationer, sit 
kendskab til deltagere på det finansielle 
marked og finansielle markeder samt 
relevant erfaring med finansielt tilsyn og 
regulering efter en åben 
udvælgelsesprocedure.

2. Formanden og næstformanden udpeges 
af tilsynsrådet på grundlag af sine 
kvalifikationer, sit kendskab til deltagere 
på det finansielle marked og finansielle 
markeder samt relevant erfaring med 
finansielt tilsyn og regulering efter en åben 
udvælgelsesprocedure.

Or. en
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Ændringsforslag 702
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Før udpegelsen skal den kandidat, 
tilsynsrådet har udvalgt, bekræftes af 
Europa-Parlamentet.

Før udpegelsen skal de tre kandidater, 
tilsynsrådet har udvalgt, bekræftes af 
Europa-Parlamentet, der udpeger en af 
dem som formand.

Or. en

Ændringsforslag 703
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Før udpegelsen skal den kandidat, 
tilsynsrådet har udvalgt, bekræftes af 
Europa-Parlamentet.

Før udpegelsen skal de kandidater, 
tilsynsrådet har udvalgt, bekræftes af 
Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 704
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsrådet vælger også fra sin midte en 
suppleant, som kan varetage formandens 
opgaver i dennes fravær.

I tilfælde af formandens og 
næstformandens fravær vælger 
tilsynsrådet også fra sin midte en 
midlertidig stedfortræder, som kan 
varetage formandens eller 
næstformandens opgaver i disses fravær.
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Or. en

Ændringsforslag 705
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I medfør af tjenestemandsvedtægten, der 
er omhandlet i artikel 54, er formanden 
efter sin fratræden fortsat forpligtet til at 
udvise hæderlighed og tilbageholdenhed 
med hensyn til overtagelse af visse hverv 
eller opnåelse af visse fordele.

Or. en

Ændringsforslag 706
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Rapporten skal ud over oplysningerne 
omhandlet i artikel 7a, 8, 9, 10, 11a og 18 
indeholde oplysninger om især 
tilgængelighed, omfang og omkostninger 
af bankkredit for husholdninger og 
SMV'er samt omfang og ændringer heri 
af offentlig gæld ejet af kreditinstitutter 
og oplysninger om anvendelsesområdet 
for samspillet mellem myndigheden og 
Det Europæiske Råd for Systemiske Risici 
og, hvis det er relevant, en reaktion på 
udtalelser og vurderinger fra 
interessentgruppen for banker. Den skal 
også indeholde alle relevante oplysninger, 
som Europa-Parlamentet anmoder om på 
ad hoc-basis.
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Or. en

Begrundelse

For at gøre oplysningerne, der bør være indeholdt i rapporten, fuldstændige.

Ændringsforslag 707
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Rapporten skal ud over oplysningerne 
omhandlet i artikel 7a, 8, 9, 10, 11a og 18 
indeholde oplysninger om 
anvendelsesområdet for samspillet mellem 
myndigheden og Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici og, hvis det er relevant, 
en reaktion på udtalelser og vurderinger 
fra interessentgruppen for banker. Den 
skal også indeholde alle relevante 
oplysninger, som Europa-Parlamentet 
anmoder om på ad hoc-basis.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at ESA'en også bliver gjort mere formelt ansvarlig i forhold til 
interessentgruppen og Parlamentet med henblik på at sikre, at demokratiske hensyn og 
hensyn til interessenter anerkendes.

Ændringsforslag 708
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Rapporten skal ud over oplysningerne 
omhandlet i artikel 7a, 8, 9, 10, 11a og 18 
indeholde oplysninger om især adgang, 
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tilgængelighed, omfang og omkostninger 
af bankkredit for husholdninger og 
SMV'er samt omfang og ændringer heri 
af offentlig gæld ejet af kreditinstitutter. 
Den skal også indeholde oplysninger om 
de 50 større finansielle institutioner, der 
opererer i EU, og alle relevante 
oplysninger, som Europa-Parlamentet 
anmoder om på ad hoc-basis.

Or. en

Ændringsforslag 709
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Rapporten kan ud over oplysningerne 
omhandlet i artikel 7a, 8, 9, 10, 11a og 18 
indeholde oplysninger om især 
tilgængelighed, omfang og omkostninger 
af bankkredit for husholdninger og 
SMV'er samt omfang og ændringer heri 
af offentlig gæld ejet af kreditinstitutter.

Or. en

Ændringsforslag 710
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør udpeges af 
tilsynsrådet på grundlag af sine 
kvalifikationer, sit kendskab til finansielle 
institutioner og markeder samt relevant 
erfaring med finansielt tilsyn og regulering 
og ledelseserfaring efter en åben 

2. Den administrerende direktør udpeges 
efter forslag fra bestyrelsen af tilsynsrådet
på grundlag af sine kvalifikationer, sit 
kendskab til finansielle institutioner og 
markeder samt relevant erfaring med 
finansielt tilsyn og regulering og 
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udvælgelsesprocedure. ledelseserfaring efter en åben 
udvælgelsesprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 711
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I de sidste ni måneder inden udgangen af 
den administrerende direktørs femårige 
mandatperiode foretager tilsynsrådet en 
evaluering.

4. I de sidste ni måneder inden udgangen af 
den administrerende direktørs femårige 
mandatperiode foretager bestyrelsen en 
evaluering.

Or. en

Ændringsforslag 712
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved evalueringen lægger tilsynsrådet især 
vægt på:

Ved evalueringen lægger bestyrelsen især 
vægt på:

Or. en

Ændringsforslag 713
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsrådet kan under hensyntagen til Bestyrelsen kan under hensyntagen til 
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evalueringen forlænge den administrative 
direktørs mandatperiode én gang.

evalueringen forlænge den administrative 
direktørs mandatperiode én gang.

Or. en

Ændringsforslag 714
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den administrerende direktør kan kun 
afsættes efter beslutning truffet af 
tilsynsrådet.

5. Den administrerende direktør kan kun 
afsættes efter beslutning truffet af 
tilsynsrådet og efter forslag fra 
bestyrelsen.

Or. en

Ændringsforslag 715
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør bør ikke 
have arbejdet for eller leveret 
tjenesteydelser til finansielle institutioner 
i de tre foregående år eller gøre dette i tre 
år efter, at denne er fratrådt sit 
ansvarsområde hos myndigheden.

Or. en
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Ændringsforslag 716
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I medfør af tjenestemandsvedtægten, der 
er omhandlet i artikel 54, er den 
administrerende direktør efter sin 
fratræden fortsat forpligtet til at udvise 
hæderlighed og tilbageholdenhed med 
hensyn til overtagelse af visse hverv eller 
opnåelse af visse fordele.

Or. en

Ændringsforslag 717
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden er en del af ESFS, der 
fungerer som et netværk af 
tilsynsmyndigheder.

1. Myndigheden er en del af ESFS, hvis 
hovedformål er at sikre, at de 
bestemmelser, der gælder for den 
finansielle sektor, gennemføres i 
tilstrækkelig grad for at bibeholde den 
finansielle stabilitet og derved sikre tillid 
til det finansielle system som helhed med 
tilstrækkelig beskyttelse af brugerne af de 
finansielle tjenesteydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 718
Peter Skinner

Forslag til forordning
Kapitel IV – afdeling 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DET FÆLLES UDVALG AF
EUROPÆISKE 
TILSYNSMYNDIGHEDER

DEN EUROPÆISKE 
TILSYNSMYNDIGHED (FÆLLES 
RÅDGIVENDE UDVALG)

(Denne ændring vedrører hele teksten.)

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fastlægge, at det fælles udvalg også er et rådgivende organ inden for ESA'en 
samt mellem ESA'erne og ESRB.

Ændringsforslag 719
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Kapitel IV – afdeling 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

DET FÆLLES UDVALG AF
EUROPÆISKE 
TILSYNSMYNDIGHEDER

EUROPÆISKE 
TILSYNSMYNDIGHEDER (DET 
FÆLLES UDVALG)

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med Skinnerbetænkningen.
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Ændringsforslag 720
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hermed nedsættes der et fælles udvalg 
af europæiske tilsynsmyndigheder.

1. Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(fælles rådgivende udvalg) ("det fælles 
rådgivende udvalg") nedsættes hermed og 
får hovedkvarter i Bruxelles.

Or. en

Begrundelse

Præciserer betydningen af det fælles udvalg og etablerer en permanent base for dets 
permanente sekretariat på et for ESFS geografisk centralt sted.

Ændringsforslag 721
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hermed nedsættes der et fælles udvalg 
af europæiske tilsynsmyndigheder.

1. Det fælles udvalg af europæiske 
tilsynsmyndigheder (fælles udvalg) ("det 
fælles udvalg") nedsættes hermed og får 
hovedkvarter i Frankfurt.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det mere effektivt og skabe stordriftsfordele bør de europæiske 
tilsynsmyndigheder (det fælles udvalg) have samme hjemsted som alle myndighederne, og det 
bør være der, hvor ESRB placeres, dvs. i Frankfurt.
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Ændringsforslag 722
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hermed nedsættes der et fælles udvalg 
af europæiske tilsynsmyndigheder.

1. Det fælles udvalg af europæiske 
tilsynsmyndigheder (fælles udvalg) ("det 
fælles udvalg") nedsættes hermed og får 
hovedkvarter i Frankfurt.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Skinnerbetænkningen og i stedet det fælles udvalgs hjemsted.

Ændringsforslag 723
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og 
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed.

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng inden for alle 
søjlerne i Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed, navnlig hvad angår:

finansielle konglomerater
regnskabsføring og revision
– mikroanalyser med henblik på finansiel 
stabilitet
– detailinvesteringsprodukter 
– foranstaltninger til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og
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– udveksling af oplysninger med Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
udvikling af forbindelserne mellem Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
søjlerne i Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 724
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og 
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed.

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med de andre 
ESA'er, navnlig hvad angår:

– finansielle konglomerater
– regnskabsføring og revision
– mikrotilsynsanalyser af tværsektoriel 
udvikling, risici og svage punkter for 
finansiel stabilitet
– detailinvesteringsprodukter
– foranstaltninger til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og
– udveksling af oplysninger med Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
udvikling af forbindelserne mellem Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
de europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en
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Begrundelse

Det fælles udvalg udvikler yderligere områder for en fælles indsats. Derfor foreslås det, at 
der fastlægges en række områder for samarbejde i bestemmelserne.  De konstituerede udvalg 
træffer endelige beslutninger på grundlag af det fælles udvalgs forberedende arbejde.

Ændringsforslag 725
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng og læring med 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder), navnlig 
hvad angår:
– finansielle konglomerater
– regnskabsføring og revision
– mikrotilsynsanalyser med henblik på 
finansiel stabilitet
– detailinvesteringsprodukter 
– foranstaltninger til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og
– udveksling af oplysninger med Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
udvikling af forbindelserne mellem Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
de europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det fælles udvalg bør have den yderligere rolle at forbedre kvaliteten og sammenhængen af 
informationsstrømmen mellem ESA'erne og ESRB og forholdet mellem ESA'ernes og ESRB's 
sekretariater.
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Ændringsforslag 726
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng og læring med 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, 
navnlig hvad angår:
– finansielle konglomerater
– regnskabsføring og revision
– mikrotilsynsanalyser med henblik på 
finansiel stabilitet
– detailinvesteringsprodukter 
– foranstaltninger til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og
– udveksling af oplysninger med Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
udvikling af forbindelserne mellem Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici og 
de europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Skinnerbetænkningen.
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Ændringsforslag 727
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, 
og det skal også sikre tværsektoriel 
konsistens i tilsyn, navnlig hvad angår:
– finansielle konglomerater
– regnskabsføring og revision
– mikrotilsynsanalyser med henblik på 
finansiel stabilitet
– detailinvesteringsprodukter
– foranstaltninger til bekæmpelse af 
hvidvaskning af penge og
– udveksling af oplysninger med Det 
Europæiske Råd for Systemiske Risici. 

Or. en

Ændringsforslag 728
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det fælles udvalg fungerer som et 
forum, hvor myndigheden skal indgå i et 
regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre 
tværsektoriel sammenhæng med Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 

2. Det fælles udvalg fungerer som 
overordnet struktur for ESFS, hvor 
myndigheden skal indgå i et regelmæssigt 
og tæt samarbejde og sikre tværsektoriel 
sammenhæng med Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
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Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 729
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden bidrager med 
tilstrækkelige ressourcer til den 
administrative bistand til Det Fælles 
Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder. Den omfatter 
udgifter til personale, administration, 
infrastruktur og drift.

3. Det Fælles Udvalg skal have et 
permanent sekretariat med et 
udstationeret personale fra de tre 
europæiske tilsynsmyndigheder. 
Myndigheden bidrager med tilstrækkelige 
ressourcer til administration, infrastruktur 
og drift.

Or. en

Begrundelse

Et permanent sekretariat vil gøre det muligt for Det Fælles Udvalg at udføre de roller, det 
har fået tildelt, mere effektivt og med tiden give mulighed for flere roller. Endvidere bør det 
skabe tværsektoriel læring og en fælles tilsynskultur hos sekretariatet, der er udstationeret fra 
de tre ESA'er.

Ændringsforslag 730
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden bidrager med 
tilstrækkelige ressourcer til den 
administrative bistand til Det Fælles 
Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder. Den omfatter 
udgifter til personale, administration, 

3. Det Fælles Udvalg skal have et 
permanent sekretariat med et 
udstationeret personale fra de tre 
europæiske tilsynsmyndigheder. 
Myndigheden bidrager med tilstrækkelige 
ressourcer til udgifter til administration, 
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infrastruktur og drift. infrastruktur og drift.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Skinnerbetænkningen.

Ændringsforslag 731
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det fælles udvalg er sammensat af 
formanden og af formændene for Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
og, hvis det er relevant, af formanden for et 
i henhold til artikel 43 nedsat underudvalg.

1. Det fælles udvalg er sammensat af en 
uafhængig formand, en uafhængig 
næstformand og formændene for Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
og, hvis det er relevant, af formanden for et 
i henhold til artikel 43 nedsat underudvalg.

Or. en

Ændringsforslag 732
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det fælles udvalg er sammensat af 
formanden og af formændene for Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og 
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed og, hvis det 
er relevant, af formanden for et i henhold 

1. Det fælles udvalg skal have en 
bestyrelse, der er sammensat af 
formændene for de europæiske 
tilsynsmyndigheder og, hvis det er 
relevant, af formanden for et i henhold til 
artikel 43 nedsat underudvalg.
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til artikel 43 nedsat underudvalg.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Skinnerbetænkningen.

Ændringsforslag 733
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det fælles udvalg er sammensat af 
formanden og af formændene for Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og 
Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed og, hvis det 
er relevant, af formanden for et i henhold 
til artikel 43 nedsat underudvalg.

1. Det fælles udvalg skal have en 
bestyrelse, der er sammensat af 
formændene for de europæiske 
tilsynsmyndigheder og, hvis det er 
relevant, af formanden for et i henhold til 
artikel 43 nedsat underudvalg.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere Det Fælles Udvalgs struktur bedre, herunder at udstyre det med 
en bestyrelse bestående af lederne af de tre ESA'er.

Ændringsforslag 734
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør, 
Kommissionen og ESRB indbydes til at 
deltage i møderne i Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder samt i de 

2. Den administrerende direktør, en 
repræsentant for Kommissionen og ESRB 
indbydes til at deltage i møderne i 
bestyrelsen for Det Fælles Udvalg af 



PE439.990v01-00 38/71 AM\810280DA.doc

DA

i artikel 43 nævnte underudvalg som 
observatører.

Europæiske Tilsynsmyndigheder samt i de 
i artikel 43 nævnte underudvalg som 
observatører.

Or. en

Ændringsforslag 735
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør, 
Kommissionen og ESRB indbydes til at 
deltage i møderne i Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder samt i de 
i artikel 43 nævnte underudvalg som 
observatører.

2. Den administrerende direktør, en 
repræsentant for Kommissionen og ESRB 
indbydes til at deltage i møderne i 
bestyrelsen for Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder samt i de 
i artikel 43 nævnte underudvalg som 
observatører.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Skinnerbetænkningen.

Ændringsforslag 736
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør, 
Kommissionen og ESRB indbydes til at 
deltage i møderne i Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder samt i de 
i artikel 43 nævnte underudvalg som 
observatører.

2. Den administrerende direktør, en 
repræsentant for Kommissionen og ESRB 
indbydes til at deltage i møderne i Det 
Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder samt i de i artikel 43 
nævnte underudvalg som observatører.
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Or. en

Ændringsforslag 737
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Formanden for Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder udpeges 
én gang om året efter tur blandt 
formændene for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

3. Formanden for Det Fælles Udvalg 
udpeges én gang om året efter tur blandt 
formændene for Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Bankvæsen), Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder). Formanden 
for Det Fælles Udvalg skal være 
næstformand for Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at ESA'ernes ekspertise på mikroplan får tilstrækkelig vægt inden for ESRB. 
Det er endvidere vigtigt, at ESRB ikke er for fokuseret på banker, og at bankvæsen, forsikring 
og værdipapirer er tilstrækkeligt repræsenteret af en formand fra Det Fælles Udvalg, som kan 
repræsentere alle tre sektorer.

Ændringsforslag 738
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Formanden for Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder udpeges 
én gang om året efter tur blandt 
formændene for Den Europæiske 

3. Formanden for Det Fælles Udvalg 
udpeges én gang om året efter tur blandt 
formændene for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske 
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Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed. 
Formanden for Det Fælles Udvalg skal 
være næstformand for Det Europæiske 
Råd for Systemiske Risici.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Skinner- og Goularbetænkningerne.

Ændringsforslag 739
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Formanden for Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder udpeges 
én gang om året efter tur blandt 
formændene for Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

(vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 740
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder vedtager og 
offentliggør sin forretningsorden. 
Forretningsordenen kan indeholde nærmere 

4. Det Fælles Udvalg vedtager og 
offentliggør sin forretningsorden. 
Forretningsordenen kan indeholde nærmere 
bestemmelser om yderligere deltagere i det 
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bestemmelser om yderligere deltagere i det 
fælles udvalgs møder.

fælles udvalgs møder.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Skinnerbetænkningen.

Ændringsforslag 741
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder mødes mindst én gang 
hver anden måned.

Bestyrelsen for Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder mødes 
mindst én gang hver anden måned.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Skinnerbetænkningen.

Ændringsforslag 742
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder mødes mindst én gang 
hver anden måned.

Bestyrelsen for Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder mødes 
mindst én gang hver anden måned.

Or. en
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Ændringsforslag 743
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 42a
Det Fælles Udvalg overvåger og 
koordinerer tilsynskollegierne, der fører 
tilsyn med de store grænseoverskridende 
finansielle institutioner, der betragtes som 
systemisk vigtige.
Listen over systemisk vigtige finansielle 
institutioner i henhold til 
anvendelsesområdet for artikel 2, stk. 1, er 
defineret af ESRB i tæt samarbejde med 
Det Fælles Udvalg.
Det Fælles Udvalg kan beslutte at 
overtage de direkte ansvarsområder og 
beføjelser, som myndigheden har fået 
tildelt for individuelle finansielle 
institutioner i denne forordning, efter 
behørig høring af de institutioner, der 
føres tilsyn med, samt de berørte 
myndigheders bestyrelser og 
interessentgrupper, især i tilfælde af 
finansielle konglomerater og institutioner, 
som opererer på tværs af landegrænserne 
inden for mere end en myndigheds 
kompetenceområde.

Or. en

Ændringsforslag 744
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 42 nedsættes der et Med henblik på artikel 42 nedsættes der et 
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underudvalg for finansielle konglomerater 
under Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder.

underudvalg for finansielle konglomerater 
under Det Fælles Udvalg.

Or. en

Begrundelse

For at præcisere teksten.

Ændringsforslag 745
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Underudvalget vælger en formand fra sin 
midte, som også er medlem af Det Fælles 
Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder.

Underudvalget vælger en formand fra sin 
midte, som også er medlem af Det Fælles 
Udvalg.

Or. en

Begrundelse

For at præcisere teksten i Skinnerbetænkningen.

Ændringsforslag 746
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Klagenævnet er sammensat af seks 
ordinære medlemmer og seks suppleanter, 
som er personer med relevant viden og 
erfaring, men omfatter ikke personale hos 
de kompetente myndigheder eller andre 
nationale institutioner eller 
fællesskabsinstitutioner, som er involveret 

2. Klagenævnet er sammensat af seks 
ordinære medlemmer og seks suppleanter. 
Det skal bestå af personer med et godt 
omdømme og med dokumenteret relevant 
viden og faglig ekspertise, herunder 
erfaring med tilsyn på tilstrækkeligt højt 
niveau inden for bankvæsen, forsikring 
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i myndighedens aktiviteter. og arbejdsmarkedspensionsordninger, 
værdipapirmarkeder eller andre 
finansielle tjenesteydelser og mindst to 
medlemmer med tilstrækkelig juridisk 
ekspertise med henblik på at yde juridisk 
ekspertrådgivning i forbindelse med 
myndighedens udøvelse af sine beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 747
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Klagenævnet er sammensat af seks 
ordinære medlemmer og seks suppleanter, 
som er personer med relevant viden og 
erfaring, men omfatter ikke personale hos 
de kompetente myndigheder eller andre 
nationale institutioner eller 
fællesskabsinstitutioner, som er involveret 
i myndighedens aktiviteter.

2. Klagenævnet er sammensat af seks 
ordinære medlemmer og seks suppleanter. 
Det skal bestå af personer med et godt 
omdømme og med dokumenteret relevant 
viden og faglig ekspertise, herunder 
erfaring med tilsyn på tilstrækkeligt højt 
niveau inden for bankvæsen, forsikring 
og arbejdsmarkedspensionsordninger, 
værdipapirmarkeder eller andre 
finansielle tjenesteydelser og mindst to 
medlemmer med tilstrækkelig juridisk 
ekspertise med henblik på at yde juridisk 
ekspertrådgivning i forbindelse med 
myndighedens udøvelse af sine beføjelser.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at klagenævnet har adgang til personer med ekspertise inden for alle 
de mulige områder, som det kunne blive anmodet om at træffe afgørelse om på grundlag af 
foranstaltninger truffet af ESA'erne for de tre sektorer. Det er også vigtigt at sikre, at det har 
adgang til tilstrækkelig juridisk ekspertise i betragtning af sandsynligheden for, at det vil 
blive anmodet om at træffe afgørelse inden for områder, der vedrører den juridiske 
anvendelse af visse af ESA'ernes foranstaltninger.
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Ændringsforslag 748
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Klagenævnet er sammensat af seks 
ordinære medlemmer og seks suppleanter, 
som er personer med relevant viden og 
erfaring, men omfatter ikke personale hos 
de kompetente myndigheder eller andre 
nationale institutioner eller 
fællesskabsinstitutioner, som er involveret 
i myndighedens aktiviteter.

2. Klagenævnet er sammensat af seks 
ordinære medlemmer og seks suppleanter.
Det skal bestå af personer, men omfatter 
ikke personale hos de kompetente 
myndigheder eller andre nationale 
institutioner eller EU-institutioner eller 
finansielle institutioner, som er involveret 
i myndighedens aktiviteter, med et godt 
omdømme og med dokumenteret relevant 
viden og faglig ekspertise, herunder 
erfaring med tilsyn på tilstrækkeligt højt 
niveau inden for bankvæsen, forsikring 
og arbejdsmarkedspensionsordninger, 
værdipapirmarkeder eller andre 
finansielle tjenesteydelser og mindst to 
medlemmer med tilstrækkelig juridisk 
ekspertise med henblik på at yde juridisk 
ekspertrådgivning i forbindelse med 
myndighedens udøvelse af sine beføjelser.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Skinnerbetænkningen skal klagenævnet selvfølgelig udstyres med den 
bedst mulige menneskelige kapital.

Ændringsforslag 749
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klagenævnet vælger sin formand. Formanden, der udpeges af Rådet, 
Kommissionen og Europa-Parlamentet i 
fællesskab, bør være en professionel 



PE439.990v01-00 46/71 AM\810280DA.doc

DA

advokat.

Or. en

Ændringsforslag 750
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klagenævnets afgørelser træffes med et 
flertal på mindst fire ud af de seks 
medlemmer.

Klagenævnets afgørelser træffes ved 
flertalsafgørelse, hvor formanden har den 
afgørende stemme.

Or. en

Ændringsforslag 751
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klagenævnets sammensætning skal være 
afbalanceret og afspejle Den Europæiske 
Union som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 752
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. To medlemmer af klagenævnet og to 
suppleanter udpeges af myndighedens 

3. Medlemmerne af klagenævnet og to 
suppleanter udpeges efter høring af 
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bestyrelse ud fra en prioriteret liste, som 
Kommissionen har opstillet, efter en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser, offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende, og efter 
høring af tilsynsrådet.

myndighedernes bestyrelser som følger:

– to medlemmer og to suppleanter af 
Rådet
– to medlemmer og to suppleanter af 
Kommissionen
– to medlemmer og to suppleanter af 
Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 753
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. To medlemmer af klagenævnet og to 
suppleanter udpeges af myndighedens 
bestyrelse ud fra en prioriteret liste, som
Kommissionen har opstillet, efter en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser, offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende, og efter 
høring af tilsynsrådet.

3. To medlemmer af klagenævnet og to 
suppleanter udpeges af Europa-
Parlamentet, to medlemmer af Rådet og 
de øvrige to medlemmer af Kommissionen 
efter en offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser, offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende og efter 
høring af tilsynsrådet.

Or. en

Ændringsforslag 754
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. To medlemmer af klagenævnet og to 3. To medlemmer af klagenævnet og to 
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suppleanter udpeges af myndighedens 
bestyrelse ud fra en prioriteret liste, som 
Kommissionen har opstillet, efter en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser, offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende, og efter 
høring af tilsynsrådet.

suppleanter udpeges af myndighedens 
bestyrelse ud fra en prioriteret liste, som 
Kommissionen har opstillet efter høringen 
i Europa-Parlamentet, efter en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser, 
offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende og efter høring af tilsynsrådet.

Or. en

Ændringsforslag 755
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. To medlemmer af klagenævnet og to
suppleanter udpeges af myndighedens 
bestyrelse ud fra en prioriteret liste, som 
Kommissionen har opstillet, efter en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser, offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende, og efter 
høring af tilsynsrådet.

3. Medlemmerne af klagenævnet og deres
suppleanter udpeges af myndighedens 
bestyrelse ud fra en prioriteret liste, som 
Kommissionen har opstillet, efter en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser, offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende og efter 
høring af tilsynsrådet.

Or. en

Ændringsforslag 756
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De øvrige medlemmer udpeges i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. …/…[EIOPA] og forordning (EF) nr. 
…/…[ESMA]. 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 757
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De øvrige medlemmer udpeges i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. …/…[EIOPA] og forordning (EF) nr. 
…/…[ESMA]. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 758
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Et medlem af klagenævnet, som er 
udpeget af myndighedens bestyrelse, kan 
ikke afsættes i den pågældendes 
mandatperiode, medmindre medlemmet er 
fundet skyldig i en alvorlig forseelse og 
bestyrelsen efter høring af tilsynsrådet 
træffer beslutning herom.

5. Et medlem af klagenævnet kan ikke 
afsættes i den pågældendes mandatperiode, 
medmindre medlemmet er fundet skyldig i 
en alvorlig forseelse, og den institution, 
som har udpeget vedkommende, efter 
høring af tilsynsrådet træffer beslutning 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 759
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Myndigheden, Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 

6. Myndigheden, Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Forsikrings- og 
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Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed
yder passende drifts- og sekretærbistand til 
klagenævnet.

Arbejdsmarkedspensionsordninger) og Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder) yder 
passende drifts- og sekretærbistand til 
klagenævnet gennem Det Fælles Udvalg.

Or. en

Begrundelse

Da klagenævnet bliver en del af Det Fælles Udvalg, er det hensigtsmæssigt, at Det Fælles 
Udvalg giver nævnet adgang til støtte fra sit sekretariat.

Ændringsforslag 760
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Myndigheden, Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
yder passende drifts- og sekretærbistand til 
klagenævnet.

6. Myndigheden, Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed 
yder passende drifts- og sekretærbistand til 
klagenævnet gennem Det Fælles Udvalg.

Or. en

Begrundelse

For at tage højde for holdningerne i Skinnerbetænkningen.

Ændringsforslag 761
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Klagenævnet kan inden for 
bestemmelserne i denne artikel udøve de 

5. Klagenævnet kan enten bekræfte den 
afgørelse, som myndighedens kompetente 
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beføjelser, der ligger inden for
myndighedens kompetence, eller hjemvise 
sagen til myndighedens kompetente organ. 
Dette organ er bundet af klagenævnets 
afgørelse.

organ har truffet, eller hjemvise sagen til 
myndighedens kompetente organ. Dette 
organ er bundet af klagenævnets afgørelse, 
og det skal vedtage en ændret afgørelse
vedrørende den pågældende sag.

Or. en

Begrundelse

Klagenævnet bør bekræfte eller afvise en afgørelse, men det er ikke dets opgave at 
omformulere afgørelsen. Det er myndighedens beføjelse.

Ændringsforslag 762
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Klagenævnet kan inden for
bestemmelserne i denne artikel udøve de 
beføjelser, der ligger inden for 
myndighedens kompetence, eller hjemvise 
sagen til myndighedens kompetente organ. 
Dette organ er bundet af klagenævnets 
afgørelse.

5. Klagenævnet kan enten bekræfte den 
afgørelse, som myndighedens kompetente 
organ har truffet, eller hjemvise sagen til 
myndighedens kompetente organ. Dette 
organ er bundet af klagenævnets afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 763
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne og EU's institutioner 
samt enhver fysisk eller juridisk person 
kan indbringe myndighedens afgørelser 
direkte for EF-Domstolen i medfør af 
artikel 263 i traktaten om Den 
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Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 764
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) obligatoriske bidrag fra de nationale 
offentlige myndigheder, der er ansvarlige 
for tilsynet med finansieringsinstitutter 

udgår

Or. en

Begrundelse

Da EBA bliver en fællesskabsmyndighed, skal den i videst mulige omfang finansieres med 
midler fra EU's budget. Dette vil også sikre dens uafhængighed. Derfor finder finansiering 
med midler fra de nationale tilsynsmyndigheder ikke anvendelse.

Ændringsforslag 765
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) obligatoriske bidrag fra de nationale 
offentlige myndigheder, der er ansvarlige 
for tilsynet med finansieringsinstitutter 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 766
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) obligatoriske bidrag fra de nationale 
offentlige myndigheder, der er ansvarlige 
for tilsynet med finansieringsinstitutter

(a) obligatoriske bidrag fra de nationale 
offentlige myndigheder, der er ansvarlige 
for tilsynet med finansieringsinstitutter,
som betales i medfør af vægtningen af 
stemmer, der er fastlagt i artikel 3, stk. 3, i 
protokollen (nr. 36) om 
overgangsbestemmelser, som er vedføjet 
traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. I henhold til denne artikel 
finder artikel 3, stk. 3, i protokollen (nr. 
36) om overgangsbestemmelser fortsat 
anvendelse efter fristen den 31. oktober 
2014, som er fastsat heri;

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget fastlægger de bidrag, som de nationale banktilsynsmyndigheder skal 
betale til EBA's budget. Den foreslåede regel er baseret på den nuværende praksis.

Ændringsforslag 767
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et tilskud fra Fællesskabet opført på Den 
Europæiske Unions almindelige budget 
(sektionen vedrørende Kommissionen)

b) støtte fra Fællesskabet opført på Den 
Europæiske Unions almindelige budget 
(sektionen vedrørende Kommissionen);

Or. en

Begrundelse

Da EBA bliver en fællesskabsmyndighed, skal den i videst mulige omfang finansieres med 
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midler fra EU's budget. Dette vil også sikre dens uafhængighed. Derfor finder finansiering 
med midler fra de nationale tilsynsmyndigheder ikke anvendelse.

Ændringsforslag 768
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et tilskud fra Fællesskabet opført på 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget (sektionen vedrørende 
Kommissionen)

b) et tilskud fra Den Europæiske Union 
vist under en separat budgetpost i sektion 
[XII] på Den Europæiske Unions 
almindelige budget;

Or. en

Justification

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 

Ændringsforslag 769
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) eventuelle gebyrer til myndigheden i de 
tilfælde, der er nærmere omhandlet i de 
relevante fællesskabsretlige instrumenter.

c) eventuelle gebyrer til myndigheden i de 
tilfælde, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Direkte bidrag fra finansielle institutioner bør kun foretages af enheder, der er under direkte 
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tilsyn af myndigheden.

Ændringsforslag 770
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør 
udarbejder senest den 15. februar hvert år 
et udkast til overslag over indtægter og 
udgifter for det kommende regnskabsår og 
sender dette foreløbige budgetforslag til 
bestyrelsen sammen med en 
stillingsfortegnelse. Bestyrelsen udarbejder 
hvert år på grundlag af det foreløbige 
budgetforslag fra den administrerende 
direktør et overslag over myndighedens 
indtægter og udgifter for det kommende 
regnskabsår. Bestyrelsen fremsender dette 
overslag tillige med et udkast til 
stillingsfortegnelse til Kommissionen 
senest den 31. marts. Inden overslaget 
vedtages, godkender tilsynsrådet det 
udkast, som den administrerende direktør 
har udarbejdet.

1. Bortset fra det første år af 
myndighedens drift, der slutter den 31. 
december 2011 (se artikel 49, stk. 6, litra 
b) nedenfor), udarbejder den 
administrerende direktør senest den 15. 
februar hvert år et udkast til overslag over 
indtægter og udgifter for det kommende 
regnskabsår og sender dette foreløbige 
budgetforslag til bestyrelsen og 
tilsynsrådet sammen med en 
stillingsfortegnelse. Bestyrelsen udarbejder 
hvert år på grundlag af det foreløbige 
budgetforslag fra den administrerende 
direktør, der er godkendt af bestyrelsen, et 
overslag over myndighedens indtægter og 
udgifter for det kommende regnskabsår. 
Tilsynsrådet fremsender dette overslag 
tillige med et udkast til stillingsfortegnelse 
til Kommissionen senest den 31. marts. 
Inden overslaget vedtages, godkender 
bestyrelsen det udkast, som den 
administrerende direktør har udarbejdet.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at ESA'ernes budgetter i det første år af deres drift, der slutter den 31. december 
2011, godkendes af medlemmerne af de respektive niveau 3-udvalg efter høring af 
Kommissionen og derefter sendes til Rådet og Parlamentet med henblik på godkendelse.  
Dette er afgørende med henblik på at sikre ESA'ernes operationelle uafhængighed, således at 
de starter deres virksomhed på et solidt økonomisk grundlag. Denne uafhængighed 
modsvares af ansvarlighed over for EU's politiske institutioner.
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Ændringsforslag 771
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I det første år af myndighedens drift, 
der slutter den 31. december 2011, 
godkendes budgettet af medlemmerne af 
niveau 3-udvalget efter høring af 
Kommissionen og sendes derefter til 
Rådet og Parlamentet med henblik på 
godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at ESA'ernes budgetter i det første år af deres drift, der slutter den 31. december 
2011, godkendes af medlemmerne af de respektive niveau 3-udvalg efter høring af 
Kommissionen og derefter sendes til Rådet og Parlamentet med henblik på godkendelse.  
Dette er afgørende med henblik på at sikre ESA'ernes operationelle uafhængighed, således at 
de starter deres virksomhed på et solidt økonomisk grundlag. Denne uafhængighed 
modsvares af ansvarlighed over for EU's politiske institutioner.

Ændringsforslag 772
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Uanset ovenstående bestemmelser 
godkendes budgettet i det første år af 
myndighedens drift, der slutter den 31. 
december 2011, af medlemmerne af 
niveau 3-udvalget efter høring af 
Kommissionen og sendes derefter til 
budgetmyndigheden med henblik på 
godkendelse.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt med en overgangsmekanisme for at lette funktionaliteten i en kort periode.

Ændringsforslag 773
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vedtægten for tjenestemænd og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
og de regler, som De Europæiske 
Fællesskabers institutioner sammen har 
vedtaget om anvendelsen af denne vedtægt 
og disse ansættelsesvilkår, finder 
anvendelse på myndighedens personale, 
herunder den administrerende direktør.

1. Vedtægten for tjenestemænd og 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
og de regler, som De Europæiske 
Fællesskabers institutioner sammen har 
vedtaget om anvendelsen af denne vedtægt 
og disse ansættelsesvilkår, finder 
anvendelse på myndighedens personale, 
eksklusive formanden.

Or. en

Begrundelse

Formanden bør ikke være omfattet af EU's tjenestemandsvedtægt.  Arbejds- og 
ansættelsesvilkårene for formanden bør fastlægges af tilsynsrådet, som det allerede er 
tilfældet for formanden og medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks direktion. I 
betragtning af at formændene bliver en del af ESRB og dets styringsudvalg, er en konsekvent 
linje i forhold til ECB's hensigtsmæssig.

Ændringsforslag 774
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvad angår ansvar uden for 
kontraktforhold, erstatter myndigheden i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsgrundsætninger, der er fælles for 
medlemsstaternes retssystemer, skader 
forvoldt af myndigheden eller af dens 

1. Hvad angår ansvar uden for 
kontraktforhold, erstatter myndigheden i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsgrundsætninger, der er fælles for 
medlemsstaternes retssystemer, 
uberettigede skader forvoldt af 
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ansatte som led i udøvelsen af deres hverv. 
Domstolen har kompetence til at afgøre 
enhver tvist vedrørende erstatning for 
sådanne skader.

myndigheden eller af dens ansatte som led 
i udøvelsen af deres hverv. Domstolen har 
kompetence til at afgøre enhver tvist 
vedrørende erstatning for sådanne skader.

Or. en

Begrundelse

Det kan være, at ESA'en i forbindelse med sine foranstaltninger forvolder skader på 
individuelle finansielle institutioner med henblik på at sikre større gavn. Sådanne skader ville 
være berettigede i forbindelse med sikringen af systemisk stabilitet, og derfor bør ESA'en ikke 
holdes ansvarlig for sådanne skader.

Ændringsforslag 775
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvad angår ansvar uden for 
kontraktforhold, erstatter myndigheden i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsgrundsætninger, der er fælles for 
medlemsstaternes retssystemer, skader 
forvoldt af myndigheden eller af dens 
ansatte som led i udøvelsen af deres hverv. 
Domstolen har kompetence til at afgøre 
enhver tvist vedrørende erstatning for 
sådanne skader.

1. Hvad angår ansvar uden for 
kontraktforhold, erstatter myndigheden i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsgrundsætninger, der er fælles for 
medlemsstaternes retssystemer, 
uberettigede skader forvoldt af 
myndigheden eller af dens ansatte som led 
i udøvelsen af deres hverv. Domstolen har 
kompetence til at afgøre enhver tvist 
vedrørende erstatning for sådanne skader.

Or. en

Ændringsforslag 776
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemmerne af tilsynsrådet og 
bestyrelsen, den administrerende direktør 

1. Medlemmerne af tilsynsrådet og 
bestyrelsen, den administrerende direktør 
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og medlemmer af myndighedens personale, 
herunder midlertidigt udstationerede 
tjenestemænd fra medlemsstaterne, er 
omfattet af bestemmelserne i traktatens 
artikel 287 og de relevante bestemmelser i 
relevant fællesskabslovgivning om 
fortrolig behandling af oplysninger, selv 
efter at deres hverv er ophørt.

og medlemmer af myndighedens personale, 
herunder midlertidigt udstationerede 
tjenestemænd fra medlemsstaterne og alle 
andre personer, der udfører opgaver for 
myndigheden på kontraktbasis, er omfattet 
af bestemmelserne i artikel 339 i traktaten 
om Den Europæiske Unions
funktionsmåde og de relevante 
bestemmelser i relevant EU-lovgivning om 
fortrolig behandling af oplysninger, selv 
efter at deres hverv er ophørt.

Or. en

Ændringsforslag 777
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De må ikke påtage sig et arbejde i 
finansielle institutioner, som tidligere har 
været under tilsyn af Det Europæiske 
Finanstilsynssystem, i de første 18 
måneder efter deres fratræden.

Or. en

Ændringsforslag 778
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen træffer beslutning om 
myndighedens interne sprogordning.

2. Tilsynsrådet træffer beslutning om 
myndighedens interne sprogordning.

Or. en
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Ændringsforslag 779
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Deltagelse i myndighedens arbejde er 
også åben for tredjelande, der anvender 
lovgivning, som Den Europæiske Union 
anerkender som tilsvarende inden for 
myndighedens kompetenceområder, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og hvis en 
sådan deltagelse styrker sammenhængen i 
tilsynsresultaterne i direkte interesse af 
myndigheden og disse tredjelande. Deres 
deltagelse skal ikke være omfattet af 
indgåelsen af administrationsordninger, 
som er fastlagt i artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 780
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne deltagelse bør materialisere sig i 
en effektiv bilateral og multilateral 
udveksling af oplysninger mellem de 
kompetente myndigheder og myndigheden 
under fuld overholdelse af de gældende 
bestemmelser om fortrolighed og 
databeskyttelse, som er omhandlet i den 
relevante fællesskabslovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 781
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen har ansvaret for den 
administrative oprettelse og den indledende 
administrative drift af myndigheden, indtil 
myndigheden har operationel kapacitet til 
at gennemføre sit eget budget.

1. Kommissionen har i tæt samarbejde 
med Det Europæiske Banktilsynsudvalg, 
der blev oprettet med Kommissionens 
beslutning 2009/78/EF (niveau 3-udvalg), 
ansvaret for den administrative oprettelse 
og den indledende administrative drift af 
myndigheden, indtil myndigheden har 
operationel kapacitet til at gennemføre sit 
eget budget.

Or. en

Begrundelse

CEBS bør i betragtning af sin erfaring med administrative spørgsmål, der er direkte 
forbundet med EBA, spille en væsentlig rolle ved at bidrage til, at overgangsperioden bliver 
vellykket.

Ændringsforslag 782
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I perioden efter denne forordnings 
ikrafttræden og før oprettelsen af 
myndigheden handler niveau 3-udvalget i 
tæt samarbejde med Kommissionen med 
henblik på at forberede udskiftningen af 
niveau 3-udvalget med myndigheden. 
Niveau 3-udvalget kan træffe alle nyttige 
forberedende foranstaltninger med 
forbehold af myndighedens relevante 
organers endelige beslutning. Dette 
omfatter fastsættelse af 
udvælgelsesproceduren for formanden og 
den administrerende direktør for 
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myndigheden samt medlemmer af 
bestyrelsen og organisering af 
udvælgelsen af disse personer.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at bestemmelserne om de forberedende foranstaltninger, der kan træffes før 
oprettelsen af ESA'erne, præciseres. Af hensyn til effektivitet er det bydende nødvendigt, at de 
tre niveau 3-udvalg efter forordningens ikrafttræden kan træffe alle nyttige foranstaltninger 
med henblik på at forberede oprettelsen af ESA'erne med forbehold af de relevante ESA-
organers ratificering af dette forberedende arbejde. Denne fremgangsmåde bidrager til at 
afkorte den periode, hvor ESA'erne ikke er fuldt funktionsdygtige på grund af den manglende 
udnævnelse af deres respektive formand og administrerende direktør, så meget som muligt.

Ændringsforslag 783
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I perioden fra denne forordnings 
ikrafttræden til datoen for udpegelse af 
formanden for og medlemmerne af 
bestyrelsen samt udnævnelse af den 
administrerende direktør fungerer 
formanden for det eksisterende niveau 3-
udvalg som midlertidig formand og 
udvalgets generalsekretær som midlertidig 
direktør for ESA'en.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at bestemmelserne om de forberedende foranstaltninger, der kan træffes før 
oprettelsen af ESA'erne, præciseres. Af hensyn til effektivitet er det bydende nødvendigt, at de 
tre niveau 3-udvalg efter forordningens ikrafttræden kan træffe alle nyttige foranstaltninger 
med henblik på at forberede oprettelsen af ESA'erne med forbehold af de relevante ESA-
organers ratificering af dette forberedende arbejde. Denne fremgangsmåde bidrager til at 
afkorte den periode, hvor ESA'erne ikke er fuldt funktionsdygtige på grund af den manglende 
udnævnelse af deres respektive formand og administrerende direktør, så meget som muligt.
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Ændringsforslag 784
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Myndigheden betragtes som den 
retlige efterfølger til Det Europæiske 
Banktilsynsudvalg. Senest på dagen for 
oprettelsen af myndigheden overføres alle 
Det Europæiske Banktilsynsudvalgs 
aktiver og passiver samt alle dets 
uafsluttede aktiviteter automatisk til 
myndigheden. Det Europæiske 
Banktilsynsudvalg udarbejder en 
redegørelse, der viser dets slutbeholdning 
af aktiver og passiver pr. 
overførselsdatoen. Denne redegørelse 
revideres og godkendes af dets 
medlemmer og af Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 785
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle medlemmer af personalet med en 
ansættelseskontrakt som omhandlet i stk. 1 
tilbydes mulighed for at ansøge om en 
kontrakt som midlertidigt ansat i henhold 
til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene 
for de øvrige ansatte på de forskellige trin 
ifølge myndighedens stillingsfortegnelse.

2. Med henblik på at muliggøre en smidig 
overflytning af det nuværende personale 
til myndigheden tilbydes alle medlemmer 
af personalet med en ansættelseskontrakt 
som omhandlet i stk. 1, herunder 
udstationeringskontrakter, mulighed for at 
ansøge om kontrakter som midlertidigt 
ansatte med samme eller tilsvarende 
økonomiske og juridiske betingelser i 
overensstemmelse med det relevante 
lovgrundlag.
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Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at der fastlægges specifikke overgangsbestemmelser vedrørende niveau 3-
udvalgenes eksisterende personale.

Ændringsforslag 786
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at kontrollere 
kvalifikationer, indsats og integritet hos 
dem, der skal ansættes, afholder den 
myndighed, der er beføjet til at indgå 
ansættelseskontrakter, efter denne 
forordnings ikrafttræden en intern 
udvælgelsesprøve for de medlemmer af 
personalet, der har indgået kontrakter med 
Det Europæiske Banktilsynsudvalg eller 
dets sekretariat.

Med henblik på at kontrollere 
kvalifikationer, indsats og integritet hos 
dem, der skal ansættes, afholder den 
myndighed, der er beføjet til at indgå 
ansættelseskontrakter, efter denne 
forordnings ikrafttræden en intern 
udvælgelsesprøve for de medlemmer af 
personalet, der har indgået kontrakter med 
niveau 3-udvalget eller dets sekretariat. 
Den interne udvælgelsesprocedure bør 
tage fuldt ud hensyn til de kvalifikationer 
og erfaringer, som den enkelte udviser i 
udførelsen af sin funktion forud for 
overflytningen.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at der fastlægges specifikke overgangsbestemmelser vedrørende niveau 3-
udvalgenes eksisterende personale.
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Ændringsforslag 787
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest tre år efter den dato, der er fastsat 
i artikel 67, stk. 2, og derefter hvert tredje 
år offentliggør Kommissionen en generel 
rapport om de erfaringer, der er indhøstet 
fra myndighedens virksomhed og de i 
denne forordning fastsatte procedurer.

1. Senest tre år efter den dato, der er fastsat 
i artikel 67, stk. 2, og derefter hvert tredje 
år undersøger Kommissionen denne 
forordning, især anvendelsen af artikel 
23, og offentliggør en generel rapport om 
de erfaringer, der er indhøstet fra 
myndighedens virksomhed og de i denne 
forordning fastsatte procedurer.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at forpligte Kommissionen til at fremsætte forslag med 
henblik på at præcisere konceptet for medlemsstaters skatteansvar og til at opdatere 
forordningen, så den er i overensstemmelse med alle potentielle forbedringer som følge af 
gennemførelsen af en ramme for fællesskabsbestemmelser vedrørende krisestyring i 
banksektoren, der er sendt til høring i Kommissionen for nylig.

Ændringsforslag 788
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest tre år efter den dato, der er fastsat 
i artikel 67, stk. 2, og derefter hvert tredje 
år offentliggør Kommissionen en generel 
rapport om de erfaringer, der er indhøstet 
fra myndighedens virksomhed og de i 
denne forordning fastsatte procedurer.

1. Senest tre år efter den dato, der er fastsat 
i artikel 67, stk. 2, og derefter hvert tredje 
år undersøger Kommissionen denne 
forordning, især anvendelsen af artikel 
23, og offentliggør en generel rapport om 
de erfaringer, der er indhøstet fra 
myndighedens virksomhed og de i denne 
forordning fastsatte procedurer.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at forpligte Kommissionen til at fremsætte forslag med 
henblik på at præcisere konceptet for medlemsstaters skatteansvar og til at opdatere 
forordningen, så den er i overensstemmelse med alle potentielle forbedringer som følge af 
gennemførelsen af en ramme for fællesskabsbestemmelser vedrørende krisestyring i 
banksektoren, der er sendt til høring i Kommissionen for nylig.

Ændringsforslag 789
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne rapport skal indeholde en 
evaluering af interessentgruppens 
funktionsmåde og dens mulige styrkelse i 
retning af at gøre udleveringen af disse 
råd obligatorisk.

Or. en

Ændringsforslag 790
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udfærdiger sin rapport 
under hensyntagen til forslag om 
udvikling af myndigheden og ESFS, der 
er fremsat af interessentgruppen for 
banker, som er oprettet i henhold til 
artikel 22, tilsynsrådet, der er oprettet i 
henhold til artikel 26, og Det Fælles 
Udvalg, der er oprettet i henhold til artikel 
40. Disse forslag udgør et bilag til 
rapporten, som offentliggøres af 
Kommissionen. Kommissionen medtager 
også andre interessentgruppers 
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holdninger.

Or. en

Ændringsforslag 791
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten skal bl.a. vurdere 
myndighedernes resultater i henhold til 
artikel 6, anvendelsen af en 
beskyttelsesklausul i henhold til artikel 23 
og ESFS' funktionsmåde i henhold til 
artikel 39. Den skal indeholde forslag til, 
hvordan man kan udvikle myndighedens 
og ESFS' rolle yderligere med henblik på 
at skabe en integreret europæisk 
tilsynsstruktur, herunder om nødvendigt 
forslag til ændringer af traktaten og 
sektorbestemt lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at give ESA'erne beføjelser til at føre direkte tilsyn på EU-plan er det 
nødvendigt at ændre al relevant sektorbestemt lovgivning eller at ændre traktaten for at 
undgå traktatbegrænsninger for myndigheders beføjelser. Kommissionen bør overveje denne 
mulighed, når den fremsætter forslag om, hvordan man udvikler ESA'erne.

Ændringsforslag 792
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I rapporten foretages der også en 
evaluering af de fremskridt, der er gjort i 
harmoniseringen af regler og tilsyn med 

udgår
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henblik på krisestyring og -løsning i 
Fællesskabet. Evalueringen bygger på en 
bred høring, herunder af 
interessentgruppen for banker.

Or. en

Ændringsforslag 793
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I rapporten foretages der også en 
evaluering af de fremskridt, der er gjort i 
harmoniseringen af regler og tilsyn med 
henblik på krisestyring og -løsning i 
Fællesskabet. Evalueringen bygger på en 
bred høring, herunder af 
interessentgruppen for banker.

I rapporten foretages der også en 
evaluering af de fremskridt, der er gjort i 
harmoniseringen af regler og tilsyn med 
henblik på krisestyring og -løsning i 
Fællesskabet, og rapporten indeholder en 
beretning til Parlamentet og Rådet 
sammen med alle relevante 
ændringsforslag til denne forordning. 
Evalueringen bygger på en bred høring, 
herunder af interessentgruppen for banker.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at forpligte Kommissionen til at fremsætte forslag med 
henblik på at præcisere konceptet for medlemsstaters skatteansvar og til at opdatere 
forordningen, så den er i overensstemmelse med alle potentielle forbedringer som følge af 
gennemførelsen af en ramme for fællesskabsbestemmelser vedrørende krisestyring i 
banksektoren, der er sendt til høring i Kommissionen for nylig.

Ændringsforslag 794
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I rapporten foretages der også en I rapporten foretages der også en 
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evaluering af de fremskridt, der er gjort i 
harmoniseringen af regler og tilsyn med 
henblik på krisestyring og -løsning i 
Fællesskabet. Evalueringen bygger på en 
bred høring, herunder af 
interessentgruppen for banker.

evaluering af de fremskridt, der er gjort i 
harmoniseringen af regler og tilsyn med 
henblik på krisestyring og -løsning i 
Fællesskabet, og rapporten indeholder en 
beretning til Parlamentet og Rådet 
sammen med alle relevante 
ændringsforslag til denne forordning. 
Evalueringen bygger på en bred høring, 
herunder af interessentgruppen for banker.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at forpligte Kommissionen til at fremsætte forslag med 
henblik på at præcisere konceptet for medlemsstaters skatteansvar og til at opdatere 
forordningen, så den er i overensstemmelse med alle potentielle forbedringer som følge af 
gennemførelsen af en ramme for fællesskabsbestemmelser vedrørende krisestyring i 
banksektoren, der er sendt til høring i Kommissionen for nylig.

Ændringsforslag 795
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I rapporten foretages der også en 
evaluering af de fremskridt, der er gjort i 
harmoniseringen af regler og tilsyn med 
henblik på krisestyring og -løsning i 
Fællesskabet. Evalueringen bygger på en 
bred høring, herunder af 
interessentgruppen for banker.

I rapporten foretages der også en 
evaluering af det fremskridt, der er gjort
med hensyn til opfyldelsen af 
myndighedens mål og udviklingen i 
retning af en harmonisering af regler og 
tilsyn og integrering med henblik på 
krisestyring og -løsning i Den Europæiske 
Union. I rapporten foretages der også en 
evaluering af, hvordan systemet håndterer 
omkostninger vedrørende dets ordinære 
funktion, og hvordan disse kan 
internaliseres fuldt ud set i et cyklisk 
perspektiv. Evalueringen bygger på en bred 
høring, herunder af interessentgruppen for 
banker.

Or. en
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Ændringsforslag 796
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen udfærdiger sin rapport 
under hensyntagen til de forslag, der er 
fremsat af Interessentgruppen for Banker, 
Tilsynsrådet og Det Fælles Udvalg. Disse 
forslag vedhæftes som bilag til den 
rapport, som Kommissionen offentliggør. 
Kommissionen medtager også andre 
interessentgruppers holdninger.

Or. en

Ændringsforslag 797
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I Kommissionens rapport skal bl.a. 
følgende evalueres: Hvilket omfang af 
konvergens de nationale myndigheder har 
opnået i tilsynsstandardpraksis, 
tilsynskollegiernes virkemåde, 
grænseoverskridende institutters 
tilsynsmekanisme, især i forbindelse med 
institutter med en EU-dimension, 
anvendelsen af artikel 23 med hensyn til 
sikkerhed og kontrol, tilsynskonvergens 
inden for krisestyring og beslutning i EU 
og spørgsmålet om, hvorvidt tilsyn og 
forretningsskik bør kombineres eller 
adskilles. Den skal indeholde forslag til, 
hvordan myndighedens og ESFS' rolle 
kan udvikles yderligere med henblik på at 
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skabe en integreret europæisk 
tilsynsstruktur.

Or. en

Begrundelse

For at præcisere tekstens struktur.

Ændringsforslag 798
Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Europa-Parlamentet og Rådet 
undersøger denne forordning på grundlag 
af rapporten, der er omhandlet i stk. 1, og 
fastlægger, om det er nødvendigt at 
vurdere myndighedens kommissorium og 
organisation.

Or. en


