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Ändringsförslag 412
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet inte har 
tillämpat de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 på ett korrekt sätt, till exempel 
genom att underlåta att säkerställa att ett 
finansiellt institut uppfyller kraven i dessa 
rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de 
befogenheter som anges i punkterna 2, 3 
och 6 i denna artikel.

1. Om en behörig myndighet inte har 
tillämpat de rättsligt bindande rättsakter 
som avses i artikel 1.2, eller har tillämpat 
dessa på ett sätt som förefaller strida mot 
EU-rätten, till exempel genom att 
underlåta att säkerställa att ett finansiellt 
institut uppfyller kraven i dessa rättsakter, 
ska myndigheten kunna utöva de 
befogenheter som anges i punkterna 2, 3 
och 6 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 413
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsekvent tillämpning av 
gemenskapsbestämmelserna

Brott mot EU-rätten

1. Om en behörig myndighet inte har 
tillämpat de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 på ett korrekt sätt, till exempel 
genom att underlåta att säkerställa att ett 
finansiellt institut uppfyller kraven i dessa 
rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de 
befogenheter som anges i punkterna 2, 3 
och 6 i denna artikel.

1. Om en behörig myndighet inte har 
tillämpat de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 på ett korrekt sätt, utan på ett 
sätt som förefaller strida mot EU-rätten, 
till exempel genom att underlåta att 
säkerställa att ett finansiellt institut 
uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska 
myndigheten kunna utöva de befogenheter 
som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna 
artikel.

Or. en
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Ändringsförslag 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet inte har 
tillämpat de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 på ett korrekt sätt, till exempel 
genom att underlåta att säkerställa att ett 
finansiellt institut uppfyller kraven i dessa 
rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de 
befogenheter som anges i punkterna 2, 3 
och 6 i denna artikel.

1. Om en behörig myndighet inte har 
tillämpat de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 på ett korrekt sätt, inklusive de 
tekniska standarder som antagits i 
enlighet med artikel 7, till exempel genom 
att underlåta att säkerställa att ett finansiellt 
institut uppfyller kraven i dessa rättsakter, 
ska myndigheten kunna utöva de 
befogenheter som anges i punkterna 2, 3 
och 6 i denna artikel.

Or. en

Motivering

Myndigheten bör ha befogenhet att utreda alla eventuella brott mot de tekniska standarderna 
för att en konsekvent tillämpning av dessa ska kunna garanteras.

Ändringsförslag 415
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, på begäran av en 
eller flera behöriga myndigheter eller av 
kommissionen eller på eget initiativ och 
efter att ha underrättat den berörda 
behöriga myndigheten, utreda hävdad 
felaktig tillämpning av 
gemenskapslagstiftningen.

2. Kommissionen får, på begäran av en 
eller flera behöriga myndigheter eller av 
kommissionen, Europaparlamentet, rådet, 
eller bankintressentgruppen eller på eget 
initiativ och efter att ha underrättat den 
berörda behöriga myndigheten, utreda 
hävdat brott mot eller frångående av 
tillämpning av EU-rätten.

Or. en
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Ändringsförslag 416
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, på begäran av en 
eller flera behöriga myndigheter eller av
kommissionen eller på eget initiativ och 
efter att ha underrättat den berörda 
behöriga myndigheten, utreda hävdad 
felaktig tillämpning av 
gemenskapslagstiftningen.

2. Myndigheten får, på begäran av en eller 
flera behöriga myndigheter, kommissionen, 
Europaparlamentet, rådet eller 
bankintressentgruppen, eller på eget 
initiativ och efter att ha underrättat den 
berörda behöriga myndigheten, utreda 
hävdad felaktig tillämpning av EU-rätten.

Or. en

Motivering

Marknadsaktörerna kan lätt kontrollera på vilket sätt EU-rätten genomförts i 
medlemsstaterna för att bankintressentgruppen ska få rätt att ställa krav i fråga om 
lagstiftningens tillämpning. För att den institutionella balansen ska kunna upprätthållas 
borde det också gå att inleda undersökningar på begäran av Europaparlamentet eller rådet.

Ändringsförslag 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, på begäran av en 
eller flera behöriga myndigheter eller av
kommissionen eller på eget initiativ och 
efter att ha underrättat den berörda 
behöriga myndigheten, utreda hävdad 
felaktig tillämpning av 
gemenskapslagstiftningen.

2. Myndigheten får, på begäran av en eller 
flera behöriga myndigheter, kommissionen, 
Europaparlamentet, rådet eller 
bankintressentgruppen, eller på eget 
initiativ och efter att ha underrättat den 
berörda behöriga myndigheten, utreda 
hävdad felaktig tillämpning av EU-rätten.

Or. en
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Motivering

Korrigering av ett fel i den ursprungliga texten.

Ändringsförslag 418
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, på begäran av en 
eller flera behöriga myndigheter 
kommissionen eller på eget initiativ och 
efter att ha underrättat den berörda 
behöriga myndigheten, utreda hävdad 
felaktig tillämpning av 
gemenskapslagstiftningen.

2. Myndigheten får, på begäran av en eller 
flera behöriga myndigheter, kommissionen, 
Europaparlamentet eller rådet eller på 
eget initiativ och efter att ha underrättat 
den berörda behöriga myndigheten, utreda 
hävdad felaktig tillämpning av EU-rätten.

Or. en

Ändringsförslag 419
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den behöriga myndigheten inte har 
rättat sig efter gemenskapslagstiftningen 
inom en månad från mottagandet av den 
europeiska myndighetens rekommendation 
får kommissionen, efter underrättelse från 
denna myndighet eller på eget initiativ, 
fatta beslut om krav på den behöriga 
myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder 
för att rätta sig efter 
gemenskapslagstiftningen.

4. Om den behöriga myndigheten inte har 
rättat sig efter gemenskapslagstiftningen 
inom tjugo arbetsdagar från mottagandet 
av den europeiska myndighetens 
rekommendation får kommissionen, efter 
underrättelse från denna myndighet eller på 
eget initiativ, avge ett formellt yttrande om 
krav på den behöriga myndigheten att vidta 
nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter 
EU-rätten. Kommissionen ska i sitt 
formella yttrande beakta myndighetens 
rekommendation.

Or. en
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Ändringsförslag 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den behöriga myndigheten inte har 
rättat sig efter gemenskapslagstiftningen
inom en månad från mottagandet av den 
europeiska myndighetens rekommendation 
får kommissionen, efter underrättelse 
från denna myndighet eller på eget 
initiativ, fatta beslut om krav på den 
behöriga myndigheten att vidta 
nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter 
gemenskapslagstiftningen.

4. Om den behöriga myndigheten inte har 
rättat sig efter EU-rätten inom tio 
arbetsdagar från mottagandet av den 
europeiska myndighetens rekommendation 
ska myndigheten fatta beslut om
fastställande av den korrekta 
tillämpningen av den lagstiftning som 
myndigheten begärt en utredning av.

Or. en

Motivering

För att garantera lika villkor och bidra till rättssäkerhet i fråga om förverkligandet av en 
enda regelbok för EU bör myndigheten få möjlighet att åtgärda alla eventuella brott mot EU-
rätten. Med de ändringsförslag som lagts fram skulle man dessutom kunna undvika onödigt 
ingripande av kommissionen, eftersom förslagen inte medför några ändringar av det 
förfarande som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3, vilket innebär att nationella myndigheter 
kan avhjälpa överträdelsen genom att uppfylla Europeiska bankmyndighetens
rekommendation inom en månad.

Ändringsförslag 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den behöriga myndigheten inte har 
rättat sig efter gemenskapslagstiftningen
inom en månad från mottagandet av den 
europeiska myndighetens rekommendation 
får kommissionen, efter underrättelse 
från denna myndighet eller på eget 
initiativ, fatta beslut om krav på den 
behöriga myndigheten att vidta 

4. Om den behöriga myndigheten inte har 
rättat sig efter EU-rätten inom tio 
arbetsdagar från mottagandet av den 
europeiska myndighetens rekommendation 
ska myndigheten fatta beslut om
fastställande av den korrekta 
tillämpningen av den lagstiftning som 
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nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter 
gemenskapslagstiftningen.

myndigheten begärt en utredning av.

Or. en

Motivering

För att garantera lika villkor och bidra till rättssäkerhet i fråga om förverkligandet av en 
enda regelbok för EU bör myndigheten få möjlighet att åtgärda alla eventuella brott mot 
EU-rätten. Med de ändringsförslag som lagts fram skulle man dessutom kunna undvika 
onödigt ingripande av kommissionen, eftersom förslagen inte medför några ändringar av det 
förfarande som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3, vilket innebär att nationella myndigheter 
kan avhjälpa överträdelsen genom att uppfylla Europeiska bankmyndighetens 
rekommendation inom en månad.

Ändringsförslag 422
Marta Andreasen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den behöriga myndigheten inte har 
rättat sig efter gemenskapslagstiftningen
inom en månad från mottagandet av den 
europeiska myndighetens rekommendation 
får kommissionen, efter underrättelse från 
denna myndighet eller på eget initiativ,
fatta beslut om krav på den behöriga 
myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder 
för att rätta sig efter 
gemenskapslagstiftningen.

4. Om den behöriga myndigheten inte har 
rättat sig efter EU-rätten inom en månad 
från mottagandet av den europeiska 
myndighetens rekommendation får 
myndigheten fatta beslut om krav på den 
behöriga myndigheten att vidta nödvändiga 
åtgärder för att rätta sig efter EU-rätten.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheten bör kommunicera direkt med den behöriga nationella myndigheten inom 
dess behörighetsområde.
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Ändringsförslag 423
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fatta sådana beslut 
senast tre månader efter antagandet av 
rekommendationen. Kommissionen får 
förlänga denna tidsfrist med en månad.

Myndigheten ska fatta sådana beslut senast 
en månad efter antagandet av 
rekommendationen.

Or. en

Motivering

För att garantera lika villkor och bidra till rättssäkerhet i fråga om förverkligandet av en 
enda regelbok för EU bör myndigheten få möjlighet att åtgärda alla eventuella brott mot EU-
rätten. Med de ändringsförslag som lagts fram skulle man dessutom kunna undvika onödigt 
ingripande av kommissionen, eftersom förslagen inte medför några ändringar av det 
förfarande som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3, vilket innebär att nationella myndigheter 
kan avhjälpa överträdelsen genom att uppfylla Europeiska bankmyndighetens 
rekommendation inom en månad.

Ändringsförslag 424
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fatta sådana beslut
senast tre månader efter antagandet av 
rekommendationen. Kommissionen får 
förlänga denna tidsfrist med en månad.

Kommissionen ska avge sådana formella 
yttranden senast en månad efter 
antagandet av rekommendationen. 
Kommissionen får förlänga denna tidsfrist 
med en månad.

Or. en
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Ändringsförslag 425
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska säkerställa att beslutets 
adressaters rätt att bli hörda iakttas.

Myndigheten ska säkerställa att beslutets 
adressaters rätt att bli hörda iakttas.

Or. en

Motivering

För att garantera lika villkor och bidra till rättssäkerhet i fråga om förverkligandet av en 
enda regelbok för EU bör myndigheten få möjlighet att åtgärda alla eventuella brott mot EU-
rätten. Med de ändringsförslag som lagts fram skulle man dessutom kunna undvika onödigt 
ingripande av kommissionen, eftersom förslagen inte medför några ändringar av det 
förfarande som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3, vilket innebär att nationella myndigheter 
kan avhjälpa överträdelsen genom att uppfylla Europeiska bankmyndighetens 
rekommendation inom en månad.

Ändringsförslag 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska myndigheten och de 
behöriga myndigheterna ska överlämna 
alla nödvändiga uppgifter till 
kommissionen.

De behöriga myndigheterna ska överlämna 
alla nödvändiga uppgifter till myndigheten.

Or. en

Motivering

För att garantera lika villkor och bidra till rättssäkerhet i fråga om förverkligandet av en 
enda regelbok för EU bör myndigheten få möjlighet att åtgärda alla eventuella brott mot EU-
rätten. Med de ändringsförslag som lagts fram skulle man dessutom kunna undvika onödigt 
ingripande av kommissionen, eftersom förslagen inte medför några ändringar av det 
förfarande som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3, vilket innebär att nationella myndigheter 
kan avhjälpa överträdelsen genom att uppfylla Europeiska bankmyndighetens 
rekommendation inom en månad.
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Ändringsförslag 427
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska myndigheten och de 
behöriga myndigheterna ska överlämna 
alla nödvändiga uppgifter till 
kommissionen. 

De behöriga myndigheterna ska överlämna 
alla nödvändiga uppgifter till myndigheten 
för att förebygga problem med moraliska 
risker.

Or. en

Ändringsförslag 428
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den behöriga myndigheten ska inom tio 
arbetsdagar från mottagandet av det beslut 
som avses i punkt 4 underrätta 
kommissionen och den europeiska 
myndigheten om de åtgärder den har 
vidtagit eller avser att vidta för att 
genomföra kommissionens beslut.

5. Den behöriga myndigheten ska inom tio 
arbetsdagar från mottagandet av det beslut 
som avses i punkt 4 underrätta 
kommissionen och den europeiska 
myndigheten om de åtgärder den har 
vidtagit eller avser att vidta för att 
genomföra myndighetens beslut.

Or. en

Motivering

För att garantera lika villkor och bidra till rättssäkerhet i fråga om förverkligandet av en 
enda regelbok för EU bör myndigheten få möjlighet att åtgärda alla eventuella brott mot 
EU-rätten.
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Ändringsförslag 429
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en behörig myndighet inte rättar 
sig efter ett sådant beslut som avses i 
punkt 4 i denna artikel inom den där 
angivna tidsfristen, och om det är 
nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den 
behöriga myndighetens bristande 
iakttagande av gemenskapslagstiftningen 
för att upprätthålla eller återställa 
neutrala konkurrensvillkor på marknaden 
eller för att säkerställa att det finansiella 
systemet fungerar korrekt och med 
integritet, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt 
artikel 226 i fördraget – om de relevanta 
kraven i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
att upphöra att tillämpa eventuell 
oförenlig praxis.

utgår

Den europeiska myndighetens beslut ska 
överensstämma med det beslut som 
kommissionen antagit enligt punkt 4.

Or. en

Motivering

Jag anser inte att det är lämpligt att de europeiska tillsynsmyndigheterna antar direkt 
bindande beslut om enskilda finansiella institut. Med tanke på att den nationella behöriga 
myndigheten är ansvarig för den dagliga tillsynen av de finansiella instituten är det att 
rättsligt föredra att den europeiska tillsynsmyndigheten tvingar den nationella myndigheten 
att ändra praxisen på marknaden efter ett avgörande i en tvist om tillämpningen av 
EU-rätten.
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Ändringsförslag 430
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en behörig myndighet inte rättar 
sig efter ett sådant beslut som avses i 
punkt 4 i denna artikel inom den där 
angivna tidsfristen, och om det är 
nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den 
behöriga myndighetens bristande 
iakttagande av gemenskapslagstiftningen 
för att upprätthålla eller återställa 
neutrala konkurrensvillkor på marknaden 
eller för att säkerställa att det finansiella 
systemet fungerar korrekt och med 
integritet, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt 
artikel 226 i fördraget – om de relevanta 
kraven i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
att upphöra att tillämpa eventuell 
oförenlig praxis.

utgår

Den europeiska myndighetens beslut ska 
överensstämma med det beslut som 
kommissionen antagit enligt punkt 4.

Or. en
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Ändringsförslag 431
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en behörig myndighet inte rättar 
sig efter ett sådant beslut som avses i punkt 
4 i denna artikel inom den där angivna 
tidsfristen, och om det är nödvändigt att 
utan dröjsmål åtgärda den behöriga 
myndighetens bristande iakttagande av 
gemenskapslagstiftningen för att 
upprätthålla eller återställa neutrala 
konkurrensvillkor på marknaden eller för 
att säkerställa att det finansiella systemet 
fungerar korrekt och med integritet, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.

6. Om ett sådant beslut som avses i punkt 4 
i denna artikel inte tillämpas inom den där 
angivna tidsfristen, om detta bristande 
iakttagande får betydande följder för det 
finansiella systemet i andra medlemsstater 
än den relevanta behöriga myndighetens, 
och om det är nödvändigt att utan dröjsmål 
åtgärda denna behöriga myndighets 
bristande iakttagande av EU-rätten för att 
upprätthålla eller återställa neutrala 
konkurrensvillkor på marknaden eller för 
att säkerställa att det finansiella systemet 
fungerar korrekt och med integritet, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt EU-rätten, 
däribland även att upphöra att tillämpa 
eventuell oförenlig praxis.

Or. en

Ändringsförslag 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i 
denna artikel inom den där angivna 

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i 
denna artikel inom den där angivna 
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tidsfristen, och om det är nödvändigt att 
utan dröjsmål åtgärda den behöriga 
myndighetens bristande iakttagande av 
gemenskapslagstiftningen för att 
upprätthålla eller återställa neutrala 
konkurrensvillkor på marknaden eller för 
att säkerställa att det finansiella systemet 
fungerar korrekt och med integritet, får den
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.

tidsfristen, och om det är nödvändigt att 
utan dröjsmål åtgärda den behöriga 
myndighetens bristande iakttagande av 
EU-rätten för att upprätthålla eller återställa 
neutrala konkurrensvillkor på marknaden 
eller för att säkerställa att det finansiella 
systemet fungerar korrekt och med 
integritet, ska den europeiska myndigheten 
– utan att det påverkar kommissionens 
befogenheter enligt artikel 258 i fördraget –
i enlighet med de rättsakter som avses i 
artikel 1.2, anta ett enskilt beslut riktat till 
ett finansiellt institut om krav på att vidta 
nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt EU-rätten, däribland 
även att upphöra att tillämpa eventuell 
oförenlig praxis.

Or. en

Motivering

Befogenheten att anta enskilda beslut som är direkt tillämpliga på de finansiella instituten i 
händelse av brott eller bristande iakttagande av EU-rätten kommer, tillsammans med 
Europeiska bankmyndighetens (EBA) egen förmåga att utreda påstått brott eller bristande 
iakttagande av EU-rätten, att garantera en korrekt tillämpning av EU-rätten och de tekniska 
standarderna på alla EU:s myndighetsområden, och främja lika villkor.

Ändringsförslag 433
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i 
denna artikel inom den där angivna 
tidsfristen, och om det är nödvändigt att 
utan dröjsmål åtgärda den behöriga 
myndighetens bristande iakttagande av 
gemenskapslagstiftningen för att 

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i
denna artikel inom den där angivna 
tidsfristen, och om det är nödvändigt att 
utan dröjsmål åtgärda den behöriga 
myndighetens bristande iakttagande av 
EU-rätten för att upprätthålla eller 
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upprätthålla eller återställa neutrala 
konkurrensvillkor på marknaden eller för 
att säkerställa att det finansiella systemet 
fungerar korrekt och med integritet, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.

återställa neutrala konkurrensvillkor på 
marknaden eller för att säkerställa att det 
finansiella systemet fungerar korrekt och 
med integritet, ska den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt 
artikel 258 i fördraget – i enlighet med de 
rättsakter som avses i artikel 1.2, anta ett 
enskilt beslut riktat till ett finansiellt 
institut om krav på att vidta nödvändiga 
åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter 
enligt EU-rätten, däribland även att 
upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.

Or. en

Motivering

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Ändringsförslag 434
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i 
denna artikel inom den där angivna 
tidsfristen, och om det är nödvändigt att 
utan dröjsmål åtgärda den behöriga 
myndighetens bristande iakttagande av 
gemenskapslagstiftningen för att 
upprätthålla eller återställa neutrala 
konkurrensvillkor på marknaden eller för 

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i 
denna artikel inom den där angivna 
tidsfristen, och om det är nödvändigt att 
utan dröjsmål åtgärda det bristande 
iakttagandet av EU-rätten för att 
upprätthålla eller återställa neutrala 
konkurrensvillkor på marknaden eller för 
att säkerställa att det finansiella systemet 
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att säkerställa att det finansiella systemet 
fungerar korrekt och med integritet, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.

fungerar korrekt och med integritet, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 258 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt – om 
de relevanta kraven i de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt EU-rätten, 
däribland även att upphöra att tillämpa 
eventuell oförenlig praxis.

Or. en

Ändringsförslag 435
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i 
denna artikel inom den där angivna 
tidsfristen, och om det är nödvändigt att 
utan dröjsmål åtgärda den behöriga 
myndighetens bristande iakttagande av 
gemenskapslagstiftningen för att 
upprätthålla eller återställa neutrala 
konkurrensvillkor på marknaden eller för 
att säkerställa att det finansiella systemet 
fungerar korrekt och med integritet, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i 
denna artikel inom den där angivna 
tidsfristen, och om det är nödvändigt att 
utan dröjsmål åtgärda den behöriga 
myndighetens bristande iakttagande av 
EU-rätten för att upprätthålla eller 
återställa neutrala konkurrensvillkor på 
marknaden eller för att säkerställa att det 
finansiella systemet fungerar korrekt och 
med integritet, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt
artikel 258 i fördraget – om de relevanta 
kraven i de rättsakter som avses i artikel 
1.2 är direkt tillämpliga på finansiella 
institut, anta ett enskilt beslut riktat till ett 
finansiellt institut om krav på att vidta 
nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt EU-rätten, däribland 
även att upphöra att tillämpa eventuell 
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att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis.

oförenlig praxis.

Or. en

Motivering

Reservationen ”om de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt 
tillämpliga” måste bevaras i texten av rättsliga skäl.

Ändringsförslag 436
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska myndighetens beslut ska 
överensstämma med det beslut som 
kommissionen antagit enligt punkt 4. 

Den europeiska myndighetens beslut ska 
överensstämma med det beslut som 
antagits enligt punkt 4.

Or. en

Motivering

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Ändringsförslag 437
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen bör, på myndighetens 
vägnar, stå för alla eventuella rättsliga 
kostnader och rättegångskostnader som 
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ovan beskrivna förfarande medför.

Or. en

Ändringsförslag 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslut som antas inom ramen för punkt 6 
ska, i förekommande fall, tillämpas på 
alla relevanta finansiella institut som är 
verksamma inom det myndighetsområde 
där det råder bristande iakttagande.

Or. en

Motivering

För att garantera lika villkor i fall där myndigheten antar ett enskilt beslut som riktar sig till 
ett finansiellt institut bör beslutet också gälla för övriga marknadsaktörer, inhemska och 
gränsöverskridande, som är verksamma i den berörda medlemsstaten. Principen ”följa eller 
förklara” bör vara tillämplig på åtgärder som den behöriga myndigheten vidtar för att följa 
upp myndighetens beslut, och inte bara vara ”förenlig” med dessa beslut.

Ändringsförslag 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslut som antas inom ramen för punkt 6 
ska, i förekommande fall, tillämpas på 
alla relevanta finansiella institut som är 
verksamma inom det myndighetsområde 
där det råder bristande iakttagande.

Or. en
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Motivering

För att garantera lika villkor i fall där myndigheten antar ett enskilt beslut som riktar sig till 
ett finansiellt institut bör beslutet också gälla för övriga marknadsaktörer, inhemska och 
gränsöverskridande, som är verksamma i den berörda medlemsstaten. Principen ”följa eller 
förklara” bör vara tillämplig på åtgärder som den behöriga myndigheten vidtar för att följa 
upp myndighetens beslut, och inte bara vara ”förenlig” med dessa beslut.

Ändringsförslag 440
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslut som antas inom ramen för punkt 6 
ska gälla för alla relevanta finansiella 
institut som är verksamma inom det 
myndighetsområde där det råder 
bristande iakttagande.

Or. en

Motivering

För att garantera lika villkor i fall där myndigheten antar ett enskilt beslut som riktar sig till 
ett finansiellt institut bör beslutet också gälla för övriga marknadsaktörer, inhemska och 
gränsöverskridande, som är verksamma i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 
ska vara förenliga med det beslutet.

Om de behöriga myndigheterna vidtar 
åtgärder när det gäller frågor som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 
ska dessa myndigheter efterleva det 
beslutet.

Or. en



AM\812976SV.doc 21/74 PE440.017v02-00

SV

Motivering

För att garantera lika villkor i fall där myndigheten antar ett enskilt beslut som riktar sig till 
ett finansiellt institut bör beslutet också gälla för övriga marknadsaktörer, inhemska och 
gränsöverskridande, som är verksamma i den berörda medlemsstaten. Principen ”följa eller 
förklara” bör vara tillämplig på åtgärder som den behöriga myndigheten vidtar för att följa 
upp myndighetens beslut, och inte bara vara ”förenlig” med dessa beslut.

Ändringsförslag 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna 
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 
ska vara förenliga med det beslutet.

Om de behöriga myndigheterna vidtar 
åtgärder när det gäller frågor som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 
ska dessa myndigheter efterleva det 
beslutet.

Or. en

Motivering

För att garantera lika villkor i fall där myndigheten antar ett enskilt beslut som riktar sig till 
ett finansiellt institut bör beslutet också gälla för övriga marknadsaktörer, inhemska och 
gränsöverskridande, som är verksamma i den berörda medlemsstaten. Principen ”följa eller 
förklara” bör vara tillämplig på åtgärder som den behöriga myndigheten vidtar för att följa 
upp myndighetens beslut, och inte bara vara ”förenlig” med dessa beslut.

Ändringsförslag 443
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Myndigheten ska i sin årsrapport ange 
vilka nationella myndigheter och 
finansiella institut som inte har efterlevt 
de beslut som det hänvisas till i 
punkterna 4 och 6.
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Or. en

Ändringsförslag 444
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Myndigheten kan i sin årsrapport 
ange vilka nationella myndigheter och 
finansiella institut som inte har efterlevt 
de beslut som det hänvisas till i 
punkterna 4 och 6.

Or. en

Motivering

I vissa fall kan det vara så att myndigheten anser att det är olämpligt att ange vilka 
myndigheter och institut som inte har efterlevt dess beslut. Det är upp till myndigheten att 
göra denna bedömning.

Ändringsförslag 445
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder i krissituationer utgår
1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
det finansiella systemet, helt eller delvis, 
inom gemenskapen får kommissionen, på 
eget initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.
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2. Om kommissionen har antagit ett beslut 
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker 
som kan äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten, helt eller 
delvis, i det finansiella systemet genom att 
säkerställa att de finansiella instituten och 
de behöriga myndigheterna uppfyller 
kraven i dessa rättsakter.
3. Om en behörig myndighet inte rättar 
sig efter det beslut av den europeiska 
myndigheten som avses i punkt 2 inom 
den där angivna tidsfristen, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses 
i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt dessa 
rättsakter, däribland även att upphöra att 
tillämpa eventuell oförenlig praxis.
4. Beslut som antagits enligt punkt 3 ska 
ha företräde framför varje tidigare beslut 
i samma ärende som antagits av de 
behöriga myndigheterna.
Alla åtgärder de behöriga myndigheterna 
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 2 eller 3 
ska vara förenliga med det beslutet.

Or. en
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Ändringsförslag 446
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
Europeiska unionen ska myndigheten 
aktivt underlätta och, när detta anses vara 
nödvändigt, samordna alla eventuella 
åtgärder som vidtas av relevant behörig 
nationell tillsynsmyndighet.

Or. en

Motivering

Jag anser inte att det är lämpligt att Europeiska kommissionen ska vara det organ som 
förklarar att det föreligger en krissituation. Med tanke på följderna för medlemsstaterna bör 
det vara rådet som antar beslutet om att det föreligger en krissituation, med beaktande av 
ESRB som bör ansvara för systemrisker.

Ändringsförslag 447
Carl Haglund

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
Europeiska unionen får rådet, i samråd 
med ESRB och, där så är lämpligt, de 
europeiska tillsynsmyndigheterna, på 
begäran av myndigheten eller ESRB anta 
ett beslut riktat till myndigheten om att en 
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föreligger. krissituation enligt denna förordning 
föreligger. Rådet ska pröva beslutet med 
lämpliga intervaller och förklara att 
krissituationen har upphört så snart som 
detta är skäligt.

Or. en

Ändringsförslag 448
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får rådet, efter tillbörliga 
samråd med kommissionen, ESRB och, 
där så är lämpligt, de europeiska 
tillsynsmyndigheterna, anta ett beslut 
riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

Or. en

Motivering

Rådet är bäst lämpat att bedöma om en krissituation föreligger, i synnerhet eftersom man i 
sådana fall delegerar sina befogenheter till de europeiska tillsynsmyndigheterna. Rådets 
åtgärder under den senaste krisen visar att detta kan genomföras på ett effektivt och snabbt 
sätt när så krävs.

Ändringsförslag 449
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
det finansiella systemet, helt eller delvis, 
inom gemenskapen får rådet, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten eller ESRB, anta ett beslut 
riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

Or. en

Motivering

Rådet är bäst lämpat att bedöma om en krissituation föreligger, i synnerhet eftersom man i 
sådana fall delegerar sina befogenheter till de europeiska tillsynsmyndigheterna. Rådets 
åtgärder under den senaste krisen visar att detta kan genomföras på ett effektivt och snabbt 
sätt när så krävs.

Ändringsförslag 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning
föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får ESRB, på eget initiativ 
eller efter begäran från myndigheten, rådet,
Europaparlamentet eller kommissionen, 
utfärda en varning om att en krissituation 
föreligger. Denna varning gör det möjligt
för myndigheten att utan ytterligare krav 
anta de enskilda beslut som avses i 
punkt 3.
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Or. en

Motivering

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Ändringsförslag 451
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
Europeiska unionen får ESRB, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, Europaparlamentet eller en 
medlemsstat, anta ett beslut riktat till 
myndigheten om att en krissituation enligt 
denna förordning föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 452
Marta Andreasen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
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integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning
föreligger.

integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får ESRB anta ett beslut 
riktat till myndigheten om att en 
krissituation föreligger, så att myndigheten 
kan agera utan ytterligare krav eller 
förseningar.

Or. en

Motivering

ESRB måste i händelse av en krissituation kunna fatta ett snabbt beslut och vidarebefordra 
detta direkt till tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag 453
Marta Andreasen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från 
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får ESRB anta ett beslut 
riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

Or. en

Motivering

ESRB bör kunna agera omedelbart i händelse av en krissituation.
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Ändringsförslag 454
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen eller 
myndighetens ordförande, på eget initiativ 
eller efter begäran från rådet, ESRB, 
Europaparlamentet eller intressegruppen, 
anta ett beslut om att en krissituation enligt 
denna förordning föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 455
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
gemenskapen får kommissionen, på eget 
initiativ eller efter begäran från
myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett 
beslut riktat till myndigheten om att en 
krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom unionen
får kommissionen, efter rekommendation 
från ESRB, anta ett beslut riktat till 
myndigheten om att en krissituation enligt 
denna förordning föreligger.

Or. en
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Motivering

ESRB är det organ som lämpar sig bäst för att förklara att det föreligger en krissituation. 
Eftersom stor diskretion är nödvändig vid bedömningen av huruvida en krissituation 
föreligger måste kommissionen inom ramen för traktatsrätten dock vara den rättsliga enhet 
som fattar det avgörande beslutet, och det måste råda en viss diskretion runt huruvida 
beslutet har fattats. Enligt traktatsrätten måste också myndigheten få befogenhet genom ett 
beslut av kommissionen för att erhålla sina ytterligare befogenheter enligt återstoden av 
artikel 10.

Ändringsförslag 456
Carl Haglund

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I händelse av en sådan utveckling ska 
myndigheten agera som mellanhand och, 
om detta anses vara nödvändigt, som 
samordnare av eventuella åtgärder av 
relevant behörig nationell 
tillsynsmyndighet.

Or. en

Ändringsförslag 457
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att kunna uppfylla rollen som 
mellanhand och samordnare ska 
myndigheten få fullständig information 
om all relevant utveckling och inbjudas av 
relevant behörig nationell 
tillsynsmyndighet att delta som observatör 
vid alla relevanta sammanträden.

Or. en
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Motivering

Jag anser inte att det är lämpligt att Europeiska kommissionen ska vara det organ som 
förklarar att det föreligger en krissituation. Med tanke på följderna för medlemsstaterna bör 
det vara rådet som antar beslutet om att det föreligger en krissituation, med beaktande av 
ESRB som bör ansvara för systemrisker.

Ändringsförslag 458
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Rådet får inom ramen för denna 
förordning och efter begäran från 
myndigheten, kommissionen eller ESRB, i 
samråd med kommissionen och ESRB 
och, när detta är lämpligt, de europeiska 
tillsynsmyndigheterna, anta ett beslut 
riktat till myndigheten om att det 
föreligger en krissituation enligt denna 
förordning. Rådet ska pröva beslutet med 
lämpliga intervaller och minst en gång i 
månaden och förklara att krissituationen 
har upphört så snart som detta är skäligt.

Or. en

Motivering

Jag anser inte att det är lämpligt att Europeiska kommissionen ska vara det organ som 
förklarar att det föreligger en krissituation. Med tanke på följderna för medlemsstaterna bör 
det vara rådet som antar beslutet om att det föreligger en krissituation, med beaktande av 
ESRB som bör ansvara för systemrisker.
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Ändringsförslag 459
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Så snart som rådet utfärdar en 
varning ska man underrätta 
Europaparlamentet, ESRB, 
kommissionen och den europeiska 
tillsynsmyndigheten samtidigt.

Or. en

Ändringsförslag 460
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Så snart som rådet utfärdar en
varning ska man underrätta 
Europaparlamentet, ESRB, 
kommissionen och den europeiska 
tillsynsmyndigheten samtidigt.

Or. en

Ändringsförslag 461
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den slutsats som ESRB kommer fram 
till ska diskuteras i efterhand av 
ordföranden för ESRB, 
Europaparlamentet och behörig 
kommissionsledamot och ska träda i kraft 
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så snabbt som möjligt.

Or. en

Motivering

För att ge förfarandet en demokratisk tillsyn måste ESRB och kommissionen förklara för 
parlamentet varför de har ansett det vara nödvändigt att förklara att det föreligger en 
krissituation.

Ändringsförslag 462
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut 
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som 
kan äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de behöriga 
myndigheterna uppfyller kraven i dessa 
rättsakter.

2. Om rådet har antagit ett beslut enligt 
punkt 1, får myndigheten anta enskilda 
beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda all 
eventuell utveckling som kan äventyra de
finansiella marknadernas korrekta funktion 
och integritet eller stabiliteten, helt eller 
delvis, i det finansiella systemet i 
Europeiska unionen genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de behöriga 
myndigheterna uppfyller kraven i dessa 
rättsakter.

Or. en

Motivering

Jag anser inte att det är lämpligt att Europeiska kommissionen ska fatta beslut om detta.



PE440.017v02-00 34/74 AM\812976SV.doc

SV

Ändringsförslag 463
Carl Haglund

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut 
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som 
kan äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de behöriga 
myndigheterna uppfyller kraven i dessa 
rättsakter.

2. Om rådet har antagit ett beslut enligt 
punkt 1, får myndigheten anta enskilda 
beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda all 
eventuell utveckling som kan äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta funktion 
och integritet eller stabiliteten, helt eller 
delvis, i det finansiella systemet i 
Europeiska unionen genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de behöriga 
myndigheterna uppfyller kraven i dessa 
rättsakter.

Or. en

Ändringsförslag 464
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som 
kan äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de behöriga 
myndigheterna uppfyller kraven i dessa 
rättsakter.

2. Om ESRB har utfärdat en varning
enligt punkt 1, eller om kommissionen 
eller rådet, på eget initiativ eller efter 
begäran från myndigheten, 
Europaparlamentet eller en medlemsstat, 
antar ett beslut om att det föreligger 
liknande omständigheter eller andra 
omständigheter som kräver samordnade 
åtgärder av nationella myndigheter vid 
ogynnsam utveckling som kan komma att 
allvarligt äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom 
Europeiska unionen, får myndigheten, 
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utan ytterligare krav, anta enskilda beslut i 
enlighet med de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 för att åtgärda risker som kan 
äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de behöriga 
myndigheterna uppfyller kraven i dessa 
rättsakter.

Or. en

Ändringsförslag 465
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut 
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker 
som kan äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten, helt eller delvis, 
i det finansiella systemet genom att 
säkerställa att de finansiella instituten och 
de behöriga myndigheterna uppfyller 
kraven i dessa rättsakter.

2. Om ESRB anser att det krävs 
samordnade åtgärder av de nationella 
myndigheterna för att bemöta ogynnsam 
utveckling som kan äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten, helt eller delvis, 
i det finansiella systemet, så ska 
myndigheten anta enskilda beslut om krav 
på de behöriga myndigheterna att vidta 
nödvändiga åtgärder i enlighet med de 
rättsakter som avses i artikel 1.2 för att 
åtgärda all sådan eventuell utveckling, 
genom att säkerställa att de finansiella 
instituten och de behöriga myndigheterna 
uppfyller kraven i dessa rättsakter.

Or. en

Motivering

Upprättandet av den europeiska gemensamma marknaden för finansiella tjänster medför 
samordnade åtgärder för att bemöta eventuella krissituationer, eftersom krisen i en 
medlemsstat snabbt skulle kunna sprida sig över gränserna. Därför är det nödvändigt att 
klargöra att en myndighets möjlighet att fatta beslut som direkt påverkar de behöriga 
nationella myndigheterna faller inom ramen för myndighetens roll som mellanhand och 
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samordnare av nationella åtgärder.

Ändringsförslag 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut 
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker 
som kan äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten, helt eller delvis, 
i det finansiella systemet genom att 
säkerställa att de finansiella instituten och 
de behöriga myndigheterna uppfyller 
kraven i dessa rättsakter.

2. Om ESRB anser att det krävs 
samordnade åtgärder av de nationella 
myndigheterna för att bemöta ogynnsam 
utveckling som kan äventyra de finansiella 
marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten, helt eller delvis, 
i det finansiella systemet, så ska 
myndigheterna anta enskilda beslut om 
krav på de behöriga myndigheterna att 
vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med 
de rättsakter som avses i artikel 1.2 för att 
åtgärda all sådan utveckling, genom att 
säkerställa att de finansiella instituten och 
de behöriga myndigheterna uppfyller 
kraven i dessa rättsakter.

Or. en

Motivering

Upprättandet av den europeiska gemensamma marknaden för finansiella tjänster medför 
samordnade åtgärder för att bemöta eventuella krissituationer, eftersom krisen i en 
medlemsstat snabbt skulle kunna sprida sig över gränserna. Därför är det nödvändigt att 
klargöra att en myndighets möjlighet att fatta beslut som direkt påverkar de behöriga 
nationella myndigheterna faller inom ramen för myndighetens roll som mellanhand och 
samordnare av nationella åtgärder.
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Ändringsförslag 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut 
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som 
kan äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de behöriga 
myndigheterna uppfyller kraven i dessa 
rättsakter.

2. Om ESRB har antagit ett beslut enligt 
punkt 1, får myndigheten anta enskilda 
beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med denna förordning 
och de rättsakter som avses i artikel 1.2 för 
att åtgärda risker som kan äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta funktion 
och integritet eller stabiliteten, helt eller 
delvis, i det finansiella systemet genom att 
säkerställa att de finansiella instituten och 
de behöriga myndigheterna uppfyller 
kraven i dessa rättsakter.

Or. en

Ändringsförslag 468
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut 
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som 
kan äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de behöriga 
myndigheterna uppfyller kraven i dessa 
rättsakter.

2. Om beslutet att en krissituation 
föreligger tillkännages enligt punkt 1, och 
om det krävs samordnade åtgärder av de 
nationella myndigheterna när det gäller i 
synnerhet påverkan på medlemsstaternas 
respektive budget för att bemöta 
ogynnsam utveckling som kan äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten, 
helt eller delvis, i det finansiella systemet
inom Europeiska unionen, får 
myndigheten anta enskilda beslut om krav 
på de behöriga myndigheterna att vidta 
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nödvändiga åtgärder i enlighet med de 
rättsakter som avses i artikel 1.2 för att 
åtgärda all sådan eventuell utveckling, 
genom att säkerställa att de finansiella 
instituten och de behöriga myndigheterna 
uppfyller kraven i dessa rättsakter.

Or. en

Ändringsförslag 469
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut
enligt punkt 1, får myndigheten anta 
enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som 
kan äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de behöriga 
myndigheterna uppfyller kraven i dessa 
rättsakter.

2. Om beslutet att en krissituation 
föreligger tillkännages enligt punkt 1, får 
myndigheten anta beslut riktade till de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
om krav på att vidta nödvändiga åtgärder i 
enlighet med de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 för att åtgärda risker som kan 
äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de behöriga 
myndigheterna uppfyller kraven i dessa 
rättsakter.

Or. en

Ändringsförslag 470
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut
enligt punkt 1, får myndigheten anta 

2. Om beslutet att en krissituation 
föreligger tillkännages enligt punkt 1, får 
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enskilda beslut om krav på de behöriga 
myndigheterna att vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som 
kan äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de behöriga 
myndigheterna uppfyller kraven i dessa 
rättsakter.

myndigheten anta beslut riktade till de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
om krav på att vidta nödvändiga åtgärder i 
enlighet med de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 för att åtgärda risker som kan 
äventyra de finansiella marknadernas 
korrekta funktion och integritet eller 
stabiliteten, helt eller delvis, i det 
finansiella systemet genom att säkerställa 
att de finansiella instituten och de behöriga 
myndigheterna uppfyller kraven i dessa 
rättsakter.

Or. en

Ändringsförslag 471
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
det finansiella systemet, helt eller delvis, 
inom Europeiska unionen ska 
myndigheten aktivt underlätta och, när 
detta anses vara nödvändigt, samordna 
alla eventuella åtgärder som vidtas av 
relevant behörig nationell 
tillsynsmyndighet.

Or. en
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Ändringsförslag 472
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
det finansiella systemet, helt eller delvis, 
inom Europeiska unionen ska 
myndigheten aktivt underlätta och, när 
detta anses vara nödvändigt, samordna 
alla eventuella åtgärder som vidtas av 
relevant behörig nationell 
tillsynsmyndighet.

Or. en

Ändringsförslag 473
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Rådet ska pröva beslutet enligt punkt 
1 med lämpliga intervaller och minst en 
gång i månaden, och man ska förklara att 
krissituationen har upphört så snart som 
detta är skäligt.

Or. en

Motivering

Rådet måste kontinuerligt se över ”krissituationen”, och i de fall då detta krävs ska det ske i 
samråd med ESRB och de europeiska tillsynsmyndigheterna. Krissituationen ska förklaras ha 
upphört när detta är skäligt.
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Ändringsförslag 474
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Rådet ska pröva beslutet enligt punkt 
1 med lämpliga intervaller och minst en 
gång i månaden, och man ska förklara att 
krissituationen har upphört så snart som 
detta är skäligt.

Or. en

Motivering

Rådet måste kontinuerligt se över ”krissituationen”, och i de fall då detta krävs ska det ske i 
samråd med ESRB och de europeiska tillsynsmyndigheterna. Krissituationen ska förklaras ha 
upphört när detta är skäligt.

Ändringsförslag 475
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en behörig myndighet inte rättar 
sig efter det beslut av den europeiska 
myndigheten som avses i punkt 2 inom 
den där angivna tidsfristen, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses 
i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt dessa 
rättsakter, däribland även att upphöra att 
tillämpa eventuell oförenlig praxis.

utgår
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Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att europeiska tillsynsmyndigheter antar beslut som är direkt bindande 
för enskilda institutioner. Med tanke på att den nationella behöriga myndigheten är ansvarig 
för den dagliga övervakningen av de finansiella instituten är det att rättsligt föredra att den 
europeiska tillsynsmyndigheten tvingar den nationella myndigheten att ändra praxisen på 
marknaden efter beslut i en krissituation.

Ändringsförslag 476
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en behörig myndighet inte rättar 
sig efter det beslut av den europeiska 
myndigheten som avses i punkt 2 inom 
den där angivna tidsfristen, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses 
i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt dessa 
rättsakter, däribland även att upphöra att 
tillämpa eventuell oförenlig praxis.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 477
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en behörig myndighet inte rättar sig 3. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
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efter det beslut av den europeiska 
myndigheten som avses i punkt 2 inom den 
där angivna tidsfristen, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt 
artikel 226 i fördraget – om de relevanta 
kraven i de rättsakter som avses i artikel 
1.2 är direkt tillämpliga på finansiella 
institut, anta ett enskilt beslut riktat till ett 
finansiellt institut om krav på att vidta 
nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt dessa rättsakter, 
däribland även att upphöra att tillämpa 
eventuell oförenlig praxis.

efter det beslut av den europeiska 
myndigheten som avses i punkt 2 inom den 
där angivna tidsfristen, och om denna brist 
på iakttagande på ett betydande sätt 
påverkar det finansiella systemet i andra 
medlemsstater än den relevanta behöriga 
myndighetens medlemsstat, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter 
enligt artikel 226 i fördraget – om de 
relevanta kraven i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2 är direkt tillämpliga på 
finansiella institut, anta ett enskilt beslut 
riktat till ett finansiellt institut om krav på 
att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla sina skyldigheter enligt dessa 
rättsakter, däribland även att upphöra att 
tillämpa eventuell oförenlig praxis.

Or. en

Ändringsförslag 478
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter det beslut av den europeiska 
myndigheten som avses i punkt 2 inom den 
där angivna tidsfristen, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt 
artikel 226 i fördraget – om de relevanta 
kraven i de rättsakter som avses i artikel 
1.2 är direkt tillämpliga på finansiella 
institut, anta ett enskilt beslut riktat till ett 
finansiellt institut om krav på att vidta 
nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt dessa rättsakter, 
däribland även att upphöra att tillämpa 
eventuell oförenlig praxis.

3. Om en behörig myndighet inte rättar sig 
efter det beslut av den europeiska 
myndigheten som avses i punkt 2 inom den 
där angivna tidsfristen, ska den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt 
artikel 258 i fördraget – enligt de rättsakter 
som avses i artikel 1.2, anta ett enskilt 
beslut riktat till ett finansiellt institut om 
krav på att vidta nödvändiga åtgärder för 
att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa 
rättsakter, däribland även att upphöra att 
tillämpa eventuell oförenlig praxis.

Or. en
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Motivering

Räckvidden för de enskilda beslut som är direkt tillämpliga på de finansiella instituten i 
händelse av krissituationer bör, med hänsyn till EU:s gemensamma marknad, inte begränsas.

Ändringsförslag 479
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om beslutets adressat vägrar att följa 
EU-rätten eller om myndigheten fattar ett 
särskilt beslut får myndigheten inleda en 
rättslig prövning i den nationella 
domstolen, inklusive ett interimistiskt 
förfarande.

Or. en

Motivering

För att stärka myndighetens befogenheter tillsammans med Giegoldbetänkandet.

Ändringsförslag 480
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Beslut som antagits enligt punkt 3 ska 
ha företräde framför varje tidigare beslut 
i samma ärende som antagits av de 
behöriga myndigheterna.

utgår

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna 
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 2 eller 3 
ska vara förenliga med det beslutet.
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Or. en

Ändringsförslag 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna 
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 2 eller 3 
ska vara förenliga med det beslutet.

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna 
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 2 eller 3 
ska uppfylla det beslutet. Bristande 
iakttagande ska vederbörligen åtföljas av 
en skriftlig motivering från de behöriga 
myndigheterna till ESRB och 
myndigheten.

Or. en

Motivering

Principen ”följa eller förklara” skulle utgöra ett incitament för behöriga nationella 
myndigheter att följa de beslut som antas av myndigheterna för att åtgärda potentiella 
krissituationer.

Ändringsförslag 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna 
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 2 eller 3 
ska vara förenliga med det beslutet.

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna 
vidtar avseende förhållanden som är 
föremål för ett beslut enligt punkt 2 eller 3 
ska uppfylla det beslutet. Bristande 
iakttagande ska vederbörligen åtföljas av 
en skriftlig motivering från de behöriga 
myndigheterna till ESRB och 
myndigheten.

Or. en
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Motivering

Principen ”följa eller förklara” skulle utgöra ett incitament för behöriga nationella 
myndigheter att följa de beslut som antas av myndigheterna för att åtgärda potentiella 
krissituationer.

Ändringsförslag 483
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen får, efter 
rekommendation från Europeiska 
systemriskrådet eller på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet, upphäva 
sitt beslut enligt punkt 1.

Or. en

Motivering

ESRB är det organ som lämpar sig bäst för att förklara att krissituationen har upphört. 
Parlamentet och rådet bör kunna kräva att beslutet om att en krissituation föreligger 
upphävs. Eftersom stor diskretion är nödvändig vid bedömningen av huruvida krissituationen 
har upphört eller inte måste kommissionen inom ramen för traktatsrätten dock vara den 
rättsliga enhet som upphäver beslutet, och det måste råda en viss diskretion runt huruvida 
detta beslut har fattats.

Ändringsförslag 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. ESRB ska, på eget initiativ eller efter 
begäran från myndigheten, rådet, 
Europaparlamentet eller kommissionen, 
se över det beslut som avses i punkt 1.
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Or. en

Motivering

I syfte att ge myndigheten, rådet, Europaparlamentet och kommissionen rätten att begära en 
översyn av beslutet om att tillkännage att en krissituation föreligger.

Ändringsförslag 485
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om ESRB har antagit ett beslut enligt 
punkt 1 ska ESRB regelbundet och efter 
begäran från myndigheten, parlamentet, 
rådet eller kommissionen se över detta 
beslut och förklara att krissituationen har 
upphört när detta är skäligt.

Or. en

Motivering

En sådan krissituation som avses i artikel 10 bör övervakas noggrant. ESRB bör dessutom 
kunna förklara att krissituationen har upphört.

Ändringsförslag 486
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska se över detta beslut 
regelbundet och efter begäran från den 
europeiska tillsynsmyndigheten, ESRB 
eller rådet.

Or. en
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Motivering

Här föreslås att initiativet till att fastställa att en krissituation föreligger också ska ligga hos 
de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 487
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Myndigheten ska i årsrapporten 
redogöra för de enskilda beslut som 
riktats till nationella myndigheter och 
finansiella institut inom ramen för 
punkterna 3 och 4.

Or. en

Ändringsförslag 488
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Om en krissituation är så akut att det 
krävs omedelbara åtgärder och det inte 
finns tid att invänta ett beslut från ESRB 
får myndigheten anta beslut som är 
allmänna och direkt tillämpliga på 
aktörer på finansmarknaden. ESRB ska 
underrättas omedelbart om dessa 
brådskande åtgärder. Om ESRB inte 
bekräftar krissituationen inom en 
tidsperiod på 15 dagar upphör 
åtgärderna.

Or. en
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Motivering

I vissa fall måste åtgärder vidtas med mycket kort varsel, och då är det svårt att invänta ett 
fullständigt beslutandeförfarande från ESRB. Därför skulle det vara praktiskt att låta de 
europeiska tillsynsmyndigheterna fatta beslut i brådskande ärenden, på villkor att ESRB 
omedelbart underrättas om dessa beslut, som kommer att gälla i högst två veckor eller tills 
ESRB har bekräftat att en krissituation föreligger.

Ändringsförslag 489
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller gemensamma 
beslut krävs av behöriga myndigheter från 
mer än en medlemsstat, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom artikel 9 
– på begäran av en eller flera av de berörda 
behöriga myndigheterna bistå dessa 
myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse enligt förfarandet i 
punkt 2.

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller gemensamma 
beslut krävs av behöriga myndigheter från 
mer än en medlemsstat, och om man inte 
anförtror det yttersta ansvaret till 
grupptillsynsmyndigheten, får den 
europeiska myndigheten – utan att det 
påverkar de befogenheter som fastställs 
genom artikel 9 – på eget initiativ eller på 
begäran av en eller flera av de berörda 
behöriga myndigheterna gå i spetsen för 
att bistå dessa myndigheter med att nå fram 
till en överenskommelse enligt förfarandet 
i punkt 2.

Or. en

Motivering

Om en grupptillsynsmyndighet redan har tilldelats det yttersta ansvaret i en sektorsspecifik 
lagstiftning är det viktigt att betona att denna har företräde framför den europeiska 
tillsynsmyndighetens befogenheter. I annat fall skulle det kunna leda till oklarheter i fråga om 
företrädet för den sektorsspecifika lagstiftningen och befogenheterna för den europeiska 
tillsynsmyndigheten, vars befogenheter i slutändan bygger på den sektorsspecifika 
lagstiftningen.
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Ändringsförslag 490
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller gemensamma 
beslut krävs av behöriga myndigheter från 
mer än en medlemsstat, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom artikel 9 
– på begäran av en eller flera av de berörda 
behöriga myndigheterna bistå dessa 
myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse enligt förfarandet i 
punkt 2.

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller gemensamma 
beslut krävs av behöriga myndigheter från 
mer än en medlemsstat, ska den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom artikel 9 
– på eget initiativ eller på begäran av en 
eller flera av de berörda behöriga 
myndigheterna gå i spetsen för att bistå 
dessa myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse i fråga om nationella 
intressen och enligt förfarandet i 
punkterna 2–4.

Or. en

Ändringsförslag 491
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller gemensamma 
beslut krävs av behöriga myndigheter från 
mer än en medlemsstat, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom artikel 9 

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där 
samarbete, samordning eller gemensamma 
beslut krävs av behöriga myndigheter från 
mer än en medlemsstat, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar de 
befogenheter som fastställs genom artikel 9 
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– på begäran av en eller flera av de berörda 
behöriga myndigheterna bistå dessa 
myndigheter med att nå fram till en 
överenskommelse enligt förfarandet i 
punkt 2.

– på begäran av en eller flera av de berörda 
behöriga myndigheterna gå i spetsen för 
att bistå dessa myndigheter med att nå fram 
till en överenskommelse enligt förfarandet 
i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 492
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där
samarbete, samordning eller 
gemensamma beslut i de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 krävs av behöriga 
myndigheter från mer än en medlemsstat, 
får den europeiska myndigheten – utan att 
det påverkar de befogenheter som fastställs 
genom artikel 9 – på begäran av en eller 
flera av de berörda behöriga 
myndigheterna bistå dessa myndigheter 
med att nå fram till en överenskommelse 
enligt förfarandet i punkt 2.

1. Om en behörig myndighet ogillar en 
annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder i sådana ärenden 
som anges i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2, får den europeiska myndigheten 
– utan att det påverkar de befogenheter 
som fastställs genom artikel 9 – på begäran 
av en eller flera av de berörda behöriga 
myndigheterna bistå dessa myndigheter 
med att nå fram till en överenskommelse 
enligt förfarandet i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 493
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en behörig myndighet ogillar en 1. Om en behörig myndighet ogillar en 
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annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område där
samarbete, samordning eller 
gemensamma beslut i de rättsakter som 
avses i artikel 1.2 krävs av behöriga 
myndigheter från mer än en medlemsstat, 
får den europeiska myndigheten – utan att 
det påverkar de befogenheter som fastställs 
genom artikel 9 – på begäran av en eller 
flera av de berörda behöriga 
myndigheterna bistå dessa myndigheter 
med att nå fram till en överenskommelse 
enligt förfarandet i punkt 2.

annan behörig myndighets förfarande, med 
avseende på innehållet i någon av dennas 
åtgärder eller på grund av att den avstått 
från att vidta åtgärder inom ett område som 
anges i de rättsakter som avses i 
artikel 1.2, får den europeiska myndigheten 
– utan att det påverkar de befogenheter 
som fastställs genom artikel 9 – på begäran 
av en eller flera av de berörda behöriga 
myndigheterna bistå dessa myndigheter 
med att nå fram till en överenskommelse 
enligt förfarandet i punkt 2.

Or. en

Motivering

Taking into account the importance and possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to EBA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the EBA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.

Ändringsförslag 494
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om vid slutet av förlikningsskedet de 
berörda behöriga myndigheterna inte har 
lyckats nå någon överenskommelse, får 
den europeiska myndigheten fatta ett beslut 
som ålägger dem att vidta en specifik 
åtgärd eller avstå från åtgärder i syfte att 
avgöra frågan i enlighet med
gemenskapslagstiftningen.

3. Om vid slutet av förlikningsskedet de 
berörda behöriga myndigheterna inte har 
lyckats nå någon överenskommelse, får 
den europeiska myndigheten fatta ett beslut 
som ålägger dem att vidta en specifik 
åtgärd eller avstå från åtgärder i syfte att 
avgöra frågan med bindande verkan för de 
berörda behöriga myndigheterna, för att 
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garantera efterlevnad av EU-rätten.

Or. en

Motivering

För att garantera en ändamålsenlig och effektiv övervakning och rättssäkerhet och främja 
tillit inom övervakningsgruppen bör myndighetens beslut vid avgörande av tvister vara 
bindande för adressaten/adressaterna. Myndigheten får inte beviljas skönsmässiga 
befogenheter inom den europeiska rättsliga ramen. Myndighetens befogenhet att avgöra 
tvister i tillsynsfrågor kan därför inte vara ”i enlighet med” gemenskapslagstiftningen. Denna 
befogenhet borde snarare syfta till att garantera efterlevnad av EU-rätten.

Ändringsförslag 495
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om vid slutet av förlikningsskedet de 
berörda behöriga myndigheterna inte har 
lyckats nå någon överenskommelse, får 
den europeiska myndigheten fatta ett beslut 
som ålägger dem att vidta en specifik 
åtgärd eller avstå från åtgärder i syfte att 
avgöra frågan i enlighet med
gemenskapslagstiftningen.

3. Om vid slutet av förlikningsskedet de 
berörda behöriga myndigheterna inte har 
lyckats nå någon överenskommelse, får 
den europeiska myndigheten fatta ett beslut 
som ålägger dem att vidta en specifik 
åtgärd eller avstå från åtgärder i syfte att 
avgöra frågan för att garantera efterlevnad 
av EU-rätten.

Or. en

Ändringsförslag 496
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Beslut som antas inom ramen för 
punkt 3 ska ha företräde framför 
eventuella beslut som antagits av 
tillsynsmyndigheterna i samma fråga.
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Or. en

Ändringsförslag 497
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Myndigheten får i sin rapport 
redogöra för oenigheter mellan behöriga 
myndigheter, de överenskommelser som 
nåtts och de beslut som fattats för att lösa 
sådana oenigheter.

Or. en

Ändringsförslag 498
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en behörig myndighet inte rättar 
sig efter den europeiska myndighetens 
beslut och därigenom inte säkerställer att 
ett finansiellt institut uppfyller krav som 
är direkt riktade till det enligt de rättsakter 
som avses i artikel 1.2, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt 
artikel 226 i fördraget – anta ett enskilt 
beslut riktat till ett finansiellt institut om 
krav på nödvändiga åtgärder som 
institutet ska vidta för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
krav på att upphöra med viss praxis.

utgår

Or. en
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Motivering

Jag anser inte att det är lämpligt att de europeiska tillsynsmyndigheterna antar beslut som är 
direkt bindande för enskilda finansiella institut. Med tanke på att den nationella behöriga 
myndigheten är ansvarig för den dagliga tillsynen av de finansiella instituten är det att 
rättsligt föredra att den europeiska tillsynsmyndigheten tvingar den nationella myndigheten
att ändra praxisen på marknaden efter beslut i ett medlingsförfarande enligt artikel 11.

Ändringsförslag 499
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en behörig myndighet inte rättar 
sig efter den europeiska myndighetens 
beslut och därigenom inte säkerställer att 
ett finansiellt institut uppfyller krav som 
är direkt riktade till det enligt de rättsakter 
som avses i artikel 1.2, får den europeiska 
myndigheten – utan att det påverkar 
kommissionens befogenheter enligt 
artikel 226 i fördraget – anta ett enskilt 
beslut riktat till ett finansiellt institut om 
krav på nödvändiga åtgärder som 
institutet ska vidta för att uppfylla sina 
skyldigheter enligt 
gemenskapslagstiftningen, däribland även 
krav på att upphöra med viss praxis.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 500
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Myndigheten ska i sin årsrapport 
redogöra för oenigheter mellan behöriga 
myndigheter, de överenskommelser som 
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nåtts och de beslut som fattats för att lösa 
sådana oenigheter.

Or. en

Ändringsförslag 501
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska i den utsträckning den 
finner lämpligt delta som observatör i 
tillsynskollegiernas arbete. Då den deltar 
på detta sätt ska den betraktas som 
”behörig myndighet” enligt definitionen i 
relevant lagstiftning och efter begäran om 
detta få all relevant information som 
kommer varje ledamot i kollegiet till del.

2. Myndigheten ska i den utsträckning den 
finner lämpligt för gemenskapens 
intressen delta som observatör i 
tillsynskollegiernas arbete. Då den deltar 
på detta sätt ska den betraktas som 
”behörig myndighet” enligt definitionen i 
relevant lagstiftning och efter begäran om 
detta få all relevant information som 
kommer varje ledamot i kollegiet till del. 

Or. en

Ändringsförslag 502
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska i samarbete med
företrädarna för de nationella 
tillsynsmyndigheterna inom 
tillsynskollegierna i tillämpliga fall 
definiera och samla in all relevant 
information från de behöriga 
myndigheterna för att underlätta dessa 
kollegiers arbete.

3. Myndigheten ska bistå företrädarna för 
de nationella tillsynsmyndigheterna inom 
tillsynskollegierna i tillämpliga fall att
definiera och samla in all relevant 
information från de behöriga 
myndigheterna för att underlätta dessa 
kollegiers arbete. Myndigheten ska ta 
fullständig hänsyn till befintliga avtal 
mellan nationella behöriga myndigheter 
och tillsynsmyndigheter i tredjeländer, 
med beaktande av internationella 
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kollegiers centrala krishanteringsgrupper 
som har fullständig tillgång till 
information. Myndigheten bör vara 
medlem av krishanteringsgrupperna.

Den ska upprätta och driva ett centralt 
system för att göra informationen 
tillgänglig för de behöriga 
myndigheternas företrädare i 
tillsynskollegierna.

Or. en

Ändringsförslag 503
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Myndigheten ska i samarbete med
företrädarna för de nationella 
tillsynsmyndigheterna inom 
tillsynskollegierna i tillämpliga fall 
definiera och samla in all relevant 
information från de behöriga 
myndigheterna för att underlätta dessa 
kollegiers arbete.

3. Myndigheten ska bistå företrädarna för 
de nationella tillsynsmyndigheterna inom 
tillsynskollegierna i tillämpliga fall att
definiera och samla in all relevant 
information från de behöriga 
myndigheterna för att underlätta dessa 
kollegiers arbete.

Den ska upprätta och driva ett centralt 
system för att göra informationen 
tillgänglig för de behöriga 
myndigheternas företrädare i 
tillsynskollegierna. 

Myndigheten ska ta fullständig hänsyn till 
befintliga avtal mellan nationella 
behöriga myndigheter och 
tillsynsmyndigheter i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att europeiska tillsynsmyndigheter styr tillsynskollegier och agerar som 
förvaringsplatser för information. Hemlandets tillsynsmyndighet bör fortsätta att ha ansvar 
för dessa uppgifter. EU är värd för många finansiella institut som inte är baserade i en EU-
medlemsstat, och artikeln bör följaktligen ändras så att befintliga avtal beaktas och globala 
avtal för kollegierna inte destabiliseras.
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Ändringsförslag 504
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De nya myndigheterna bör med en 
rättsligt bindande medlarroll ges rätten att 
lösa tvister mellan nationella behöriga 
myndigheter i enlighet med det förfarande 
som föreskrivs i artikel 11.

Or. en

Motivering

Myndigheten bör kunna lösa en (pågående) tvist mellan två tillsynsmyndigheter i enlighet 
med det förfarande som föreskrivs i artikel 11.

Ändringsförslag 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba 
Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Tillsyn av finansiella institut med en 

EU-dimension
1. De nationella myndigheterna ska utöva 
tillsyn av finansiella institut med en 
EU-dimension genom att agera som 
ombud för myndigheten och följa dess 
instruktioner, i syfte att garantera att 
samma tillsynsregler tillämpas i hela 
Europeiska unionen. 
2. Myndigheten ska lämna sitt förslag till 
tillsynsregler samtidigt till kommissionen, 
Europaparlamentet och rådet. 
Kommissionen ska godkänna förslaget till 
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tillsynsregler enligt det förfarande som 
anges i artikel 7 eller 8.
3. I ett beslut som fattas av 
tillsynsstyrelsen i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 29.1 
fastställs de betydande finansiella 
instituten med en EU-dimension. De 
kriterier som används för att fastställa 
sådana finansiella institut ska beakta de 
kriterier som har fastställts av FSB, IMF 
och BIS.
4. Myndigheten ska i samarbete med 
Europeiska systemriskrådet utarbeta en 
informationsmall för betydande institut i 
syfte att säkra en sund förvaltning av 
deras systemrisker. 
5. För att garantera att de finansiella 
instituten med en EU-dimension delar 
ansvaret för att skydda de europeiska 
insättarnas intressen och minska 
kostnaderna för skattebetalarna i 
samband med en systemfinanskris ska en 
europeisk fond för finansiellt skydd 
(fonden) inrättas. Fonden ska också bidra 
till att hjälpa EU-institut med problem, 
när dessa skulle kunna hota den 
finansiella stabiliteten på EU:s inre 
marknad för finansiella tjänster. Fonden 
ska finansieras genom bidrag från dessa 
institut. Bidraget från varje enskilt 
finansiellt institut beräknas utifrån 
kriterier som uppmuntrar till god 
styrning. Bidragen ersätter de bidrag som 
lämnats till nationella fonder av liknande 
slag. 
6. Om de samlade resurserna från de 
bidrag som lämnas av bankerna är 
otillräckliga för att lösa krisen, ska 
fonden kunna utöka sina medel genom 
skuldemission. Medlemsstaterna kan i 
undantagsfall underlätta fondens 
skuldemission genom garantier och i 
utbyte mot en avgift som på korrekt sätt 
återspeglar den risk de utsätter sig för. 
Dessa garantier ska delas av 
medlemsstaterna i enlighet med de 
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kriterier som fastställs i punkt 7.
7. Om ett eller flera institut, under 
extrema och undantagsmässiga 
förhållanden, kollapsar i samband med en 
systemkris, och de tillgängliga resurserna 
är otillräckliga, kommer de berörda 
medlemsstaterna att hantera denna börda 
enligt de principer som fastställs i det 
gällande samförståndsavtalet, som 
vederbörligen ändrats. Arrangemangen 
för att fördela bördorna kan omfatta ett av 
följande kriterier, eller en kombination av 
dem: institutets insättningar, institutets 
tillgångar (antingen bokföringsvärdet, 
marknadsvärdet eller det riskvägda 
värdet), institutets inkomstflöden och 
institutets andel av 
betalningssystemflöden. 
8. Medlemskapet i fonden ska ersätta 
medlemskapet i befintliga nationella 
system för garanti av insättningar för de 
institut inom EU som deltar i dem. 
Fonden ska förvaltas av en styrelse som 
utses av Europeiska tillsynsmyndigheten 
(bankverksamhet) för en femårsperiod. 
Ledamöterna av styrelsen ska väljas bland 
personal vid de nationella myndigheterna. 
Fonden ska också inrätta en rådgivande 
nämnd bestående av de finansiella institut 
som deltar i fonden.

Or. en

Ändringsförslag 506
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsyn av finansiella institut med en 
EU-dimension

1. De nationella myndigheterna ska utöva 
tillsyn av finansiella institut med en 
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EU-dimension genom att agera som 
ombud för myndigheten och följa dess 
instruktioner, i syfte att garantera att 
samma tillsynsregler tillämpas i hela 
Europeiska unionen. 
2. Myndigheten ska lämna sitt förslag till 
tillsynsregler samtidigt till kommissionen, 
Europaparlamentet och rådet. 
Kommissionen ska godkänna förslaget till 
tillsynsregler enligt det förfarande som 
anges i artikel 7 eller 8.
3. I ett beslut som fattas av 
tillsynsstyrelsen i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 29.1 
fastställs de betydande finansiella 
instituten med en EU-dimension. De 
kriterier som används för att fastställa 
sådana finansiella institut ska beakta de 
kriterier som har fastställts av FSB, IMF 
och BIS.
4. Myndigheten ska i samarbete med 
Europeiska systemriskrådet utarbeta en 
informationsmall för betydande institut i 
syfte att säkra en sund förvaltning av 
deras systemrisker. 
5. För att skydda insättarnas intressen 
och garantera stabilitet på de finansiella 
marknaderna ska myndigheten se till att 
de finansiella instituten med en 
EU-dimension kan uppfylla sina 
skyldigheter i de medlemsstater som de 
verkar i. Därför ska myndigheten 
garantera att nationella system för 
insättningar och fonder upprättas och 
utformas på ett sätt som gör att institut 
med en EU-dimension kan uppfylla de 
skyldigheter som de står inför i de 
medlemsstater som de verkar i. 
Myndigheten ansvarar för att se till att 
medlemsstaterna och deras nationella 
myndigheter på så sätt skyddar de inre 
marknaderna för finansiella tjänster mot 
systemrisker. 

Or. en
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Motivering

Styrningsförhållandena för en europeisk fond har inte beaktats i tillräcklig grad, vilket skulle 
kunna leda till oväntade följder. Frågan om huruvida en europeisk fond bör upprättas bör 
hanteras inom kommissionens arbete med gränsöverskridande krisinsatser.

Ändringsförslag 507
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Tillsyn av finansiella institut med en 

EU-dimension
De nationella myndigheterna ska utöva 
tillsyn av finansiella institut med en 
EU-dimension.
Myndigheten kommer i samarbete med 
Europeiska systemriskrådet och de 
behöriga myndigheterna att utarbeta en 
informationsmall för betydande institut i 
syfte att säkra en sund förvaltning av 
deras systemrisker.
Myndigheten kommer, för att bidra till att 
skydda europeiska insättare, att 
underlätta en bättre samordning mellan 
system för garanti av insättningar som 
finns i Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
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Utveckling av myndigheten
Myndigheten ska utvecklas enligt erkända 
bästa metoder på gemenskapsnivå och 
internationell nivå. En av dessa strategier 
skulle kunna vara ett inrättande av en ny 
direkt tillsynsnivå för myndigheten. För 
att internationell snedvridning ska 
undvikas och för att det europeiska 
systemet för finansiell tillsyn ska stärkas 
bör införandet av direkt tillsyn utvärderas 
och övervägas noggrant, så att det ger 
mervärde åt tillsynen av stora finansiella 
institut, varav många är av global natur 
och verkar inom EU. Detta gäller framför 
allt för de stora finansiella instituten med 
institutionell bankverksamhet eller annan 
verksamhet som skulle kunna utgöra en 
systemrisk för den inre marknaden, och 
de systemfinansiella institut som 
definieras och identifieras på 
internationell nivå. Denna fråga kommer, 
i enlighet med artikel 66, att undersökas 
vidare i den första översynen av den 
befintliga förordningen, som borde äga 
rum senast tre år efter dess 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 509
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Myndigheten ska utvecklas enligt erkända 
bästa metoder på gemenskapsnivå och 
internationell nivå. En av dessa strategier 
skulle kunna vara ett inrättande av en ny 
direkt tillsynsnivå för myndigheten. För 
att internationell snedvridning ska 
undvikas och för att det europeiska 
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systemet för finansiell tillsyn ska stärkas 
bör införandet av direkt tillsyn utvärderas 
och övervägas noggrant, så att det ger 
mervärde åt tillsynen av stora 
gränsöverskridande banker och andra 
finansiella institut som verkar inom EU.
Detta gäller framför allt för 
gränsöverskridande banker som skulle 
kunna utgöra en systemrisk för den inre 
marknaden, och för andra 
systemfinansiella institut som definieras 
och identifieras på internationell nivå.
Denna fråga kommer, i enlighet med 
artikel 66, att undersökas vidare i den 
första översynen av den befintliga 
förordningen, som borde äga rum senast 
tre år efter dess ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Det finns behov av analys och utvärdering av den nya europeiska tillsynen, i synnerhet när 
det gäller de gränsöverskridande finansiella institut som skulle kunna utgöra en systemrisk 
för den inre marknaden. Analysen bör äga rum inom tre år.  

Ändringsförslag 510
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna får genom 
bilaterala avtal delegera uppgifter och 
ansvar till andra behöriga 
tillsynsmyndigheter. 

1. Medlemsstaterna ska tillåta behöriga 
myndigheter att delegera uppgifter och 
ansvar till andra behöriga 
tillsynsmyndigheter genom bilaterala avtal, 
med förbehåll för de villkor som anges i 
denna artikel. Medlemsstaterna får ange 
särskilda föreskrifter som måste efterlevas 
innan de behöriga myndigheterna i landet 
ingår sådana avtal och begränsar 
delegeringens omfattning till vad som är 
nödvändigt för en effektiv tillsyn av 
gränsöverskridande finansiella institut 
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och grupper.

Or. en

Ändringsförslag 511
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna får genom 
bilaterala avtal delegera uppgifter och 
ansvar till andra behöriga 
tillsynsmyndigheter.

1. De behöriga myndigheterna får genom 
gemensamma avtal delegera uppgifter och 
ansvar till andra behöriga 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 512
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska underlätta delegering 
av uppgifter och ansvar mellan behöriga 
myndigheter genom att identifiera vilka 
slag av uppgifter och ansvar som kan 
delegeras eller utövas gemensamt och 
genom att främja bästa praxis.

2. Myndigheten ska underlätta delegering 
av uppgifter och ansvar mellan behöriga 
myndigheter genom att identifiera vilka 
slag av uppgifter och ansvar som kan 
delegeras eller utövas gemensamt och 
genom att främja bästa praxis och utarbeta 
lämpliga multilaterala ramar.

Or. en
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Ändringsförslag 513
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Myndigheten ska underlätta delegering 
av uppgifter och ansvar mellan behöriga 
myndigheter genom att identifiera vilka 
slag av uppgifter och ansvar som kan 
delegeras eller utövas gemensamt och 
genom att främja bästa praxis.

2. Myndigheten ska stimulera och 
underlätta delegering av uppgifter och 
ansvar mellan behöriga myndigheter 
genom att identifiera vilka slag av 
uppgifter och ansvar som kan delegeras 
eller utövas gemensamt och genom att 
främja bästa praxis. 

Or. en

Ändringsförslag 514
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Delegeringen av ansvar ska leda till 
en omfördelning av befogenheterna i de 
rättsakter som avses i artikel 1.2. 
Bestämmelserna för den delegerande 
myndigheten ska skydda förfarandet, 
tillämpningen och den administrativa och 
rättsliga prövningen avseende de 
delegerade ansvarsområdena.

Or. en

Motivering

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
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decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Ändringsförslag 515
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den europeiska myndigheten ska på 
lämpligt sätt offentliggöra varje avtal om 
delegering som ingås mellan behöriga 
myndigheter så att det säkerställs att alla 
berörda parter underrättas i 
tillfredsställande utsträckning.

Den europeiska myndigheten ska på 
lämpligt sätt offentliggöra varje avtal om 
delegering som ingås mellan behöriga 
myndigheter så att det säkerställs att alla 
berörda parter underrättas i 
tillfredsställande utsträckning. I dessa avtal 
ska de aktuella behöriga myndigheternas 
respektive ansvar anges.

Or. en

Ändringsförslag 516
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Myndigheten ska delegera uppgifterna 
och ansvaret att övervaka tillsynen av 
finansiella institut med EU-dimension till 
myndigheterna i medlemsstaterna, enligt 
artikel 12a.

Or. en
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Motivering

Detta syftar till att beakta myndighetens delegering avseende tillsyn av finansiella institut 
med EU-dimension.

Ändringsförslag 517
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska bidra aktivt till att 
bygga upp en gemensam europeisk 
tillsynskultur och en konsekvent 
tillsynspraxis samt säkerställa att enhetliga 
förfaranden och konsekventa metoder 
tillämpas i hela gemenskapen, och den ska 
minst utföra följande:

1. Myndigheten ska bidra aktivt till att 
bygga upp en gemensam europeisk 
tillsynskultur och en konsekvent 
tillsynspraxis samt säkerställa att enhetliga 
förfaranden och konsekventa metoder 
tillämpas i hela Europeiska unionen, och 
den ska minst utföra följande:

Or. en

Ändringsförslag 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Uppmuntra till utveckling av bästa 
praxis, inklusive en effektiv och 
konstruktiv dialog mellan nationella 
myndigheter och berörda parter, 
däribland konsumenter och 
fackföreningar som företräder 
arbetstagare inom sektorn som väljare i 
en gemensam tillsynskultur.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheter på nationell nivå kan dra stor fördel av att engagera berörda parter, 
exempelvis arbetstagare och konsumenter, i sitt arbete. Arbetstagare inom aktuella sektorer 
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kan tillhandahålla värdefull kunskap om företagens faktiska företagspraxis –
ersättningsstrukturer, incitamentsystem, färdigheter, arbetsvillkor – och hur denna praxis 
inverkar på företagets riskprofil.

Ändringsförslag 519
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Se till att myndigheterna tar hänsyn 
till information från arbetstagare om 
företagens företagspraxis i fråga om 
ersättningsstrukturer, incitament, 
färdigheter och arbetsvillkor.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheter på nationell nivå kan dra stor fördel av att engagera berörda parter, 
exempelvis arbetstagare och konsumenter, i sitt arbete. Arbetstagare inom aktuella sektorer 
kan tillhandahålla värdefull kunskap om företagens faktiska företagspraxis –
ersättningsstrukturer, incitamentsystem, färdigheter, arbetsvillkor – och hur denna praxis 
inverkar på företagets riskprofil.

Ändringsförslag 520
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bidra till utvecklingen av enhetliga 
tillsynsstandarder av hög kvalitet, även 
avseende rapportering.

c) Bidra med råd till lämpliga europeiska 
och internationella organ till hjälp för att 
underlätta utvecklingen av enhetliga 
tillsynsstandarder av hög kvalitet, även 
avseende rapportering och redovisning.

Or. en
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Motivering

Den europeiska tillsynsmyndigheten bör lämna råd till europeiska och internationella 
standardiseringsorgan där det krävs en harmonisering av internationella standarder, men 
den bör inte själv bli direkt delaktig i utarbetandet av nya standarder om den uppgiften redan 
har tilldelats ett europeiskt eller internationellt organ.

Ändringsförslag 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bidra till utvecklingen av enhetliga 
tillsynsstandarder av hög kvalitet, även 
avseende rapportering.

c) Bidra till utvecklingen av enhetliga 
tillsynsstandarder av hög kvalitet, även 
avseende rapportering, och ta hänsyn till 
proportionalitetsprincipen.

Or. en

Motivering

Den europeiska bankmyndigheten måste ta hänsyn till de olika affärsmodeller som finns inom 
sektorn för finansiella tjänster. De tekniska standarderna bör inte skilja sig mellan samma typ 
av finansiella institut i de olika medlemsstaterna, men det måste finnas utrymme för en viss 
flexibilitet för att förekomsten av demokratiskt kontrollerade kooperativ ska erkännas, vilkas 
affärsmodeller kännetecknas av en mycket låg riskvilja och vilka spelar en betydelsefull roll i 
kampen mot social utslagning i lokalsamhällen.

Ändringsförslag 522
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bidra till utvecklingen av enhetliga 
tillsynsstandarder av hög kvalitet, även 
avseende rapportering.

c) Bidra till utvecklingen av enhetliga 
tillsynsstandarder av hög kvalitet, även 
avseende global redovisning och 
rapportering.

Or. en
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Ändringsförslag 523
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bidra till utvecklingen av enhetliga 
tillsynsstandarder av hög kvalitet, även 
avseende rapportering.

c) Bidra till utvecklingen av enhetliga 
tillsynsstandarder av hög kvalitet, även 
avseende rapportering och redovisning.

Or. en

Motivering

Tillsynsmyndigheter på nationell nivå kan dra stor fördel av att engagera berörda parter, 
exempelvis arbetstagare och konsumenter, i sitt arbete. Arbetstagare inom aktuella sektorer 
kan tillhandahålla värdefull kunskap om företagens faktiska företagspraxis –
ersättningsstrukturer, incitamentsystem, färdigheter, arbetsvillkor – och hur denna praxis 
inverkar på företagets riskprofil.

Ändringsförslag 524
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utvärdera tillämpningen av de tekniska
standarder på området som antagits av 
kommissionen och av de riktlinjer och 
rekommendationer som den själv utfärdat 
och i tillämpliga fall föreslå ändringar.

d) Utvärdera tillämpningen av standarderna 
på området som antagits eller stötts av 
kommissionen och av de riktlinjer och 
rekommendationer som den själv utfärdat 
och i tillämpliga fall föreslå ändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 525
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Myndigheten ska regelbundet genomföra 
kollegiala utvärderingar av vissa av eller 
alla de behöriga myndigheternas 
verksamheter för att ytterligare öka 
jämförbarheten mellan tillsynsresultaten. 
Den ska i detta syfte utarbeta metoder för 
att objektivt bedöma och jämföra de 
myndigheter som utvärderas.

1. Myndigheten ska regelbundet 
organisera och genomföra kollegiala 
utvärderingar av vissa av eller alla de 
behöriga myndigheternas verksamheter för 
att ytterligare öka jämförbarheten mellan
tillsynsresultaten. Den ska i detta syfte 
utarbeta metoder för att objektivt bedöma 
och jämföra de myndigheter som 
utvärderas.

Or. en

Ändringsförslag 526
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Institutionsstrukturens lämplighet, den 
behöriga myndighetens personals 
omfattning och kunnande med särskild 
hänsyn till möjligheterna att effektivt 
tillämpa de rättsakter som avses i artikel 
1.2 och kapaciteten att anpassa sig till 
marknadsutvecklingen.

a) Personal- och styrningsförhållandenas
lämplighet inom den behöriga 
myndigheten med särskild hänsyn till 
möjligheterna att effektivt tillämpa de 
standarder och rättsakter som avses i 
artikel 1.2 och kapaciteten att anpassa sig 
till marknadsutvecklingen.

Or. en
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Ändringsförslag 527
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den grad av konvergens som uppnåtts i 
tillämpningen av 
gemenskapslagstiftningen och i 
tillsynspraxis, även med avseende på 
tekniska standarder, riktlinjer och 
rekommendationer som antagits enligt 
artiklarna 7 och 8 och den utsträckning i 
vilken tillsynspraxis uppfyller målen i 
gemenskapslagstiftningen.

b) Den grad av konvergens som uppnåtts i 
tillämpningen av EU-rätten och i 
tillsynspraxis, även med avseende på 
reglerings- och tillsynsstandarder, 
riktlinjer och rekommendationer som 
antagits enligt artiklarna 7 och 8 och den 
utsträckning i vilken tillsynspraxis 
uppfyller målen i EU-rätten.

Or. en

Ändringsförslag 528
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den europeiska myndigheten kan med 
utgångspunkt i den kollegiala 
utvärderingen utfärda rekommendationer 
till berörda behöriga myndigheter.

3. Den europeiska myndigheten kan med 
utgångspunkt i den kollegiala 
utvärderingen utfärda rekommendationer 
till eller vidta andra lämpliga åtgärder 
med avseende på berörda behöriga 
myndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 529
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den europeiska myndigheten kan med 
utgångspunkt i den kollegiala 
utvärderingen utfärda rekommendationer 
till berörda behöriga myndigheter.

3. Den europeiska myndigheten kan med 
utgångspunkt i den kollegiala 
utvärderingen utfärda riktlinjer och 
rekommendationer till berörda behöriga 
myndigheter.

Or. en

Motivering

Den europeiska tillsynsmyndigheten bör inte bara fästa avseende vid att ge särskilda 
rekommendationer, utan också vid att utfärda mer allmänna riktlinjer för att uppmuntra till 
en harmoniserad praxis. Detta bör emellertid vara frivilligt med tanke på de rättsliga hinder 
som finns för att framtvinga harmonisering utöver vad som redan anges i artikel 7.

Ändringsförslag 530
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Myndigheten ska offentliggöra 
resultaten av kollegiala utvärderingar och 
sådan bästa praxis som kan fastställas 
genom dessa utvärderingar.

Or. en

Motivering

Resultaten av kollegiala utvärderingar och sådan bästa praxis som kan fastställas genom 
dessa utvärderingar bör offentliggöras för att främja öppenhet.


