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KORT BEGRUNDELSE

Retsudvalget støtter generelt Kommissionens forslag om oprettelse af en ny finansiel 
tilsynsordning for at sikre et mere effektivt tilsyn og mere effektiv lovgivning, således at det 
bliver lettere at identificere risiciene i det finansielle system. Som den finansielle krise viser, 
er der behov for en reform af EU’s finansmarkeder og -institutioner, for at der kan skabes øget 
konkurrence gennem fremme af ensartede vilkår, og for at der kan sikres sammenhæng 
mellem foranstaltninger og regulering. 

I. Artikel 7 – Tekniske standarder

Artikel 7, stk. 1, første afsnit, i forslaget til forordning refererer til direktiver, der fastsætter 
den lovgivningsmæssige ramme, inden for hvilken myndigheden kan udarbejde tekniske 
standarder (jf. artikel 1, stk. 2, i forslaget til forordning). De nævnte direktiver 2006/48/EF, 
2006/49/EF, 2002/87/EF, 2005/60/EF og 94/19/EF indeholder komitologibestemmelser1. 
Overgangen fra EF-traktaten til (Lissabon) traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) medfører ændringer i komitologiordningen, eller rettere, dennes 
afskaffelse. 

For så vidt angår tekniske standarder, vedtog udvalget at foretage den nødvendige tilpasning 
til EUF-trakatens artikel 290, navnlig i omnibusforslaget (2009/0161(COD), mens ESA-
forordningernes artikel 7 kun fokuserer på proceduren mellem Kommissionen og 
myndigheden.

II. Artikel 9, 10 og 11

1. Kompetencetildeling

Forslaget til forordning tillægger den nye myndighed bestemte beføjelser. Der gives i 
traktaten ikke eksplicit beføjelse til denne form for kompetencetildeling (jf. artikel 5 TEU). I 
Domstolens retspraksis anerkendes imidlertid EU-institutioners mulighed for at delegere 
beføjelser til uafhængige forvaltnings- eller kontrolorganer, for så vidt som delegeringen kun 
vedrører klart definerede forvaltningskompetencer, og der navnlig ikke gives beføjelser til at 
træffe politiske valg til det organ, til hvilket der er uddelegeret beføjelser. Hertil kommer, at 
Unionen kun kan udøve de beføjelser, som den har fået tillagt i henhold til traktaten, i henhold 
til de i traktaten fastsatte procedurer, hvilket indebærer, at institutionerne ikke kan uddelegere 
flere beføjelser, end dem, der er blevet dem tillagt i henhold til traktaten (jf. Domstolens dom 
i sag 9/56, Meroni, Sml. 1954-1964, s. 55).

2. Direkte beslutninger truffet af myndigheden

Samtidig med at der gives mulighed for en begrænset tildeling af kompetencer til 
myndigheden, er det Kommissionens opgave at sikre overholdelsen af 

                                               
1 Jf. artikel 151 i direktiv 2006/48/EF, artikel 42 i direktiv 2006/49/EF, artikel 21 i direktiv 
2002/87/EF, artikel 41 i direktiv 2005/60/EF og artikel 7a i direktiv 94/19/EF.
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fællesskabslovgivningen (i forbindelse med overtrædelsesprocedurer – artikel 258 TEUF).
Ikke desto mindre overdrages beføjelsen til at træffe individuelle beslutninger, der er direkte 
bindende for markedsdeltagere, i artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 3, samt artikel 11, stk. 4, i 
forslaget til forordning til myndigheden, "uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens 
beføjelser i henhold til traktatens artikel 226" (nu artikel 258 TEUF). Dette er en enestående 
konstruktion, som sætter kompetencefordelingen mellem EU-institutionerne på prøve, og som 
i ordførerens øjne nødvendiggør en særlig begrundelse. Artikel 10 er udtryk for et politisk 
ønske om at kunne reagere hurtigt og effektivt i krisesituationer for at sikre integriteten af det 
finansielle marked og system samt dets funktion, mens artikel 9 og 11 finder anvendelse på 
almindelige hverdagssituationer.

På grundlag af et forlig med bred tilslutning vedtog udvalget ændringer med hensyn til 
myndighedens adgang til at træffe individuelle beslutninger rettet til markedsdeltagere i 
hverdagssituationer (artikel 9, stk. 6, og artikel 11, stk. 4), idet det foreslog en procedure, som 
skal finde anvendelse mellem myndigheden og Kommissionen, med henblik på bedre at 
tilpasse myndighedens beføjelser til Kommissionens beføjelser i henhold til EU-traktatens 
artikel 17, stk. 1, og EUF-traktatens artikel 258.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Fællesskabet har nået grænsen for, 
hvad der kan gøres med de europæiske 
tilsynsudvalgs nuværende status, eftersom 
disse forbliver rådgivende organer for 
Kommissionen. Situationen er uholdbar for 
Fællesskabet, når der ikke findes en 
mekanisme, der sikrer, at de nationale 
tilsyn træffer de bedst mulige 
tilsynsafgørelser vedrørende virksomheder, 
der opererer på tværs af grænserne; når 
samarbejdet og udvekslingen af 
oplysninger mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder ikke er tilstrækkeligt; 
når fælles tiltag fra de nationale 
myndigheder kræver komplicerede 
ordninger for at tage højde for de mange og 

(6) Unionen har nået grænsen for, hvad der 
kan gøres med de europæiske 
tilsynsudvalgs nuværende status. 
Situationen er uholdbar for Unionen, når 
der ikke findes en mekanisme, der sikrer, at 
de nationale tilsyn træffer de bedst mulige 
tilsynsafgørelser vedrørende virksomheder, 
der opererer på tværs af grænserne; når 
samarbejdet og udvekslingen af 
oplysninger mellem de nationale 
tilsynsmyndigheder ikke er tilstrækkeligt; 
når fælles tiltag fra de nationale 
myndigheder kræver komplicerede 
ordninger for at tage højde for de mange og 
uensartede lovbestemmelser og 
tilsynsregler; når nationale foranstaltninger 
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uensartede lovbestemmelser og 
tilsynsregler; når nationale foranstaltninger 
oftest er den eneste mulige løsning til 
afhjælpning af problemer på europæisk 
niveau, når der er forskellige fortolkninger 
af de samme bestemmelser. Det 
europæiske tilsynssystem bør udformes på 
en sådan måde, at det afhjælper disse 
mangler og skaber et system, som er i 
overensstemmelse med målsætningen om 
et stabilt indre marked for finansielle 
tjenesteydelser i Fællesskabet, hvor de 
nationale tilsyn indgår i et stærkt 
fællesskabsnetværk.

oftest er den eneste mulige løsning til 
afhjælpning af problemer på europæisk 
niveau, når der er forskellige fortolkninger
af de samme bestemmelser. Det 
europæiske tilsynssystem bør udformes på 
en sådan måde, at det afhjælper disse 
mangler og skaber et system, som er i 
overensstemmelse med målsætningen om 
et stabilt indre marked for finansielle 
tjenesteydelser i Unionen, hvor de 
nationale tilsyn indgår i et stærkt 
unionsnetværk.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af indskydere, 
investorer og forbrugere i hele Europa. Da 
myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i 
fællesskabslovgivningen, udarbejder 
udkast til tekniske standarder i de tilfælde, 
der ikke kræver politikvalg. Udkast til 
tekniske standarder bør godkendes af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, for at de kan få 
bindende retsvirkning. Udkast til tekniske 
standarder skal vedtages af Kommissionen.
Det vil være nødvendigt at foretage 
ændringer, f.eks. hvis udkastet til tekniske 
standarder er uforeneligt med 
fællesskabslovgivningen, ikke er i 
overensstemmelse med 

(14) Det er nødvendigt med et effektivt 
instrument til fastsættelse af harmoniserede 
tekniske standarder inden for finansielle 
tjenesteydelser for også gennem et fælles 
regelsæt at sikre ensartede vilkår og 
passende beskyttelse af indskydere, 
investorer og forbrugere i hele Europa. Da 
myndigheden er i besiddelse af 
højtspecialiseret viden, er det rationelt og 
hensigtsmæssigt, at den inden for områder, 
som er nærmere fastlagt i EU-
lovgivningen, udarbejder udkast til 
tekniske standarder i de tilfælde, der ikke 
kræver politikvalg. Udkast til tekniske 
standarder skal vedtages af Kommissionen 
i henhold til EU-lovgivningen, for de kan 
få bindende retsvirkning. Kommissionen 
bør i overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde have beføjelse til at 
vedtage de tekniske standarder ved hjælp 
af delegerede retsakter. Delegationen bør 
fremgå af basisretsakten og bør kunne 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
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proportionalitetsprincippet eller strider 
mod de fundamentale principper i det indre 
marked for finansielle tjenesteydelser, 
således som de kommer til udtryk i den 
gældende fællesskabslovgivning. For at 
sikre en smidig og hurtig 
vedtagelsesproces for disse standarder bør 
der fastsættes en tidsfrist for 
Kommissionens godkendelse.

Rådet. Delegationsperioden bør forlænges 
efter Kommissionens anmodning, 
medmindre Europa-Parlamentet eller 
Rådet gør indsigelse. Standarderne bør 
vedtages af Kommissionen ved hjælp af 
forordninger eller afgørelser som 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Ordet 
"delegeret" indsættes i de delegerede 
retsakters overskrift. De standarder, der 
vedtages i henhold til proceduren i denne 
forordnings artikel 7, kan kun træde i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke gør indsigelse inden for en 
periode på tre måneder.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Processen for udvikling af tekniske 
standarder i denne forordning berører 
ikke Kommissionens beføjelser til på eget 
initiativ at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser efter 
udvalgsproceduren på niveau 2 i 
Lamfalussy-processen som fastlagt i den 
relevante fællesskabslovgivning. 
Spørgsmålene vedrørende de tekniske 
standarder kræver ikke 
politikbeslutninger, og deres indhold 
fastlægges i fællesskabsretsakter vedtaget 
på niveau 1. Ved at lade myndigheden 
udvikle standarderne kan der drages fuld 
nytte af de nationale tilsynsmyndigheders 
specialviden.

udgår

Ændringsforslag 4
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Forslag til forordning
Betragtning 20 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I ekstraordinære tilfælde, hvor den 
kompetente myndighed vedholdende 
undlader at gennemføre tiltag, bør 
myndigheden have beføjelser til som sidste 
udvej at vedtage beslutninger, der rettes til 
individuelle finansieringsinstitutter. Disse 
beføjelser bør begrænses til ekstraordinære 
tilfælde, hvor en kompetent myndighed 
ikke efterlever beslutninger, der er rettet til 
den, og hvor fællesskabslovgivningen
finder direkte anvendelse på 
finansieringsinstitutter i henhold til 
gældende eller kommende EU-
forordninger.

(20) I ekstraordinære tilfælde, hvor den 
kompetente myndighed vedholdende 
undlader at gennemføre tiltag, bør 
myndigheden have beføjelser til som sidste 
udvej og kun i absolutte nødstilfælde at 
vedtage beslutninger, der rettes til 
individuelle finansieringsinstitutter, som 
har indvirkning på det indre marked. 
Disse beføjelser bør begrænses til 
ekstraordinære tilfælde, hvor en kompetent 
myndighed ikke efterlever beslutninger, 
der er rettet til den, og hvor 
unionslovgivningen finder direkte 
anvendelse på finansieringsinstitutter i 
henhold til gældende eller kommende EU-
forordninger.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 34 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Medlemsstaterne har et centralt ansvar 
for opretholdelse af den finansielle 
stabilitet i krisesituationer, bl.a. med 
henblik på at stabilisere og redde 
individuelle kriseramte 
finansieringsinstitutioner. De 
foranstaltninger, som myndigheden træffer 
i krisesituationer eller ved bilæggelse af 
tvister, der berører et finansieringsinstituts 
stabilitet, bør ikke indvirke på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar. 
Der bør indføres en mekanisme, hvorved 
medlemsstaterne kan påberåbe sig denne 
beskyttelse og indbringe sagen for Rådet 
med henblik på en afgørelse. Det er 
hensigtsmæssigt at tildele Rådet en rolle i 
denne sag i betragtning af 

(34) Medlemsstaterne har et centralt ansvar 
for opretholdelse af den finansielle 
stabilitet i krisesituationer, bl.a. med 
henblik på at stabilisere og redde 
individuelle kriseramte 
finansieringsinstitutioner. De 
foranstaltninger, som myndigheden træffer 
i krisesituationer eller ved bilæggelse af 
tvister, der berører et finansieringsinstituts 
stabilitet, bør ikke indvirke på 
medlemsstaternes finanspolitiske ansvar. 
Der bør indføres en mekanisme, hvorved 
medlemsstaterne kan anmode om, at 
myndighedens afgørelse revurderes.
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medlemsstaternes ansvar i denne 
henseende.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 41 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) For at garantere myndigheden fuld 
selvstændighed og uafhængighed bør 
myndigheden tildeles et selvstændigt 
budget med indtægter hovedsagelig fra 
obligatoriske bidrag fra de nationale 
tilsynsmyndigheder og fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 
Fællesskabets budgetprocedure bør finde 
anvendelse for så vidt angår 
Fællesskabets bidrag. Revision af 
regnskaberne bør foretages af 
Revisionsretten.

(41) For at sikre agenturet fuld 
selvstændighed og uafhængighed bør det 
råde over et selvstændigt budget med 
indtægter fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget. Unionens
budgetprocedure bør finde anvendelse. 
Revision af regnskaberne bør foretages af 
Revisionsretten.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 7 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tekniske standarder Tekniske standarder – delegerede retsakter

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager standarderne 
gennem forordninger eller afgørelser, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 

2. Kommissionen vedtager standarderne 
gennem forordninger eller afgørelser som 
delegerede retsakter i overensstemmelse 



AD\813232DA.doc 9/15 PE438.267v02-00

DA

Tidende. med artikel 290 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden kan efter anmodning fra 
en eller flere kompetente myndigheder, fra 
Kommissionen eller på eget initiativ og 
efter at have underrettet den berørte 
kompetente myndighed foretage en 
undersøgelse af den påståede ukorrekte 
anvendelse af fællesskabslovgivningen.

2. Myndigheden kan efter anmodning fra 
en eller flere kompetente myndigheder, fra 
Europa-Parlamentet, Rådet eller 
Kommissionen, eller på eget initiativ og 
efter at have underrettet den berørte 
kompetente myndighed foretage en 
undersøgelse af den påståede ukorrekte 
anvendelse af EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efterlever en kompetent myndighed ikke 
den i stk. 4 omhandlede beslutning inden 
for den heri fastsatte frist, og er det 
nødvendigt at afhjælpe den kompetente 
myndigheds misligholdelse rettidigt for at 
opretholde eller genoprette neutrale 
konkurrencevilkår på markedet eller sikre 
det finansielle systems ordnede virkemåde 
og integritet, kan myndigheden, hvis de 
relevante krav i den i artikel 1, stk. 2, 
nævnte lovgivning finder direkte 
anvendelse på finansieringsinstitutter, 
træffe en individuel beslutning rettet til et 
finansieringsinstitut, hvorved den pålægger 
dette at tage de nødvendige skridt til at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til 
fællesskabslovgivningen, herunder til at 
ophøre med en given praksis, uden at dette 

6. Efterlever en kompetent myndighed ikke 
den i stk. 4 omhandlede beslutning inden 
for den heri fastsatte frist, og er det 
nødvendigt at afhjælpe den kompetente 
myndigheds misligholdelse rettidigt for at 
opretholde eller genoprette neutrale 
konkurrencevilkår på det indre marked
eller sikre det finansielle systems ordnede 
virkemåde og integritet i det indre marked, 
kan myndigheden, hvis de relevante krav i 
den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning 
finder direkte anvendelse på 
finansieringsinstitutter, træffe en individuel 
beslutning rettet til et finansieringsinstitut, 
hvorved den pålægger dette at tage de 
nødvendige skridt til at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til EU-
lovgivningen, herunder til at ophøre med 
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i øvrigt indskrænker Kommissionens 
beføjelser i henhold til traktatens artikel 
226.

en given praksis, uden at dette i øvrigt 
indskrænker Kommissionens beføjelser i 
henhold til artikel 258 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 
Inden myndigheden træffer en individuel 
beslutning informerer den Kommissionen 
herom.
Kommissionen sikrer, at adressaternes ret 
til at blive hørt overholdes.
Myndigheden og de kompetente 
myndigheder giver Kommissionen alle 
nødvendige oplysninger.
Kommissionen beslutter inden for to uger 
efter, at den har modtaget udkastet til 
myndighedens beslutning, hvorvidt 
beslutningsudkastet kan godkendes. 
Kommissionen kan ikke forlænge dette 
tidsrum. Kommissionen kan nøjes med at 
godkende beslutningsudkastet delvist eller 
med ændringer, når Unionens interesser 
kræver dette.
Såfremt Kommissionen ikke godkender 
beslutningsudkastet eller nøjes med at 
godkende det delvist eller med ændringer, 
informerer den omgående myndigheden i 
form af en formel udtalelse.
Senest en uge efter modtagelsen af denne 
formelle udtalelse foretager myndigheden 
en revurdering og tilpasning af sin 
beslutning i overensstemmelse med 
Kommissionens formelle udtalelse, og 
denne fremsendes omgående til 
Kommissionen.
Senest en uge efter modtagelsen af 
myndighedens ændrede beslutning 
beslutter Kommissionen, om den vil 
godkende eller forkaste den.
Hvis den ændrede beslutning forkastes af 
Kommissionen, anses beslutningen for 
ikke at være vedtaget.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Fællesskabet i alvorlig 
fare, kan Kommissionen på eget initiativ 
eller efter anmodning fra myndigheden, 
Rådet eller ESRB vedtage en beslutning 
rettet til myndigheden, hvorved den 
fastslår, at der foreligger en krisesituation i 
denne forordnings forstand.

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Unionen i alvorlig 
fare, kan Kommissionen på eget initiativ 
eller efter anmodning fra myndigheden, 
Europa-Parlamentet, Rådet eller ESRB 
vedtage en beslutning rettet til 
myndigheden, hvorved den fastslår, at der 
foreligger en krisesituation i denne 
forordnings forstand.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efterlever en kompetent myndighed ikke 
myndighedens beslutning, idet den ikke 
påser, at et finansieringsinstitut overholder 
krav, der finder direkte anvendelse på det i 
medfør af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning, kan myndigheden træffe en 
individuel beslutning rettet til et 
finansieringsinstitut, hvorved den 
pålægger dette at tage de nødvendige skridt 
til at opfylde sine forpligtelser i henhold til 
fællesskabslovgivningen, herunder til at 
ophøre med en given praksis, uden at dette 
i øvrigt indskrænker Kommissionens 
beføjelser i henhold til traktatens artikel 
226.

4. Efterlever en kompetent myndighed ikke 
myndighedens beslutning, idet den ikke 
påser, at et finansieringsinstitut overholder 
krav, der finder direkte anvendelse på det i 
medfør af den i artikel 1, stk. 2, nævnte 
lovgivning, kan myndigheden træffe en 
individuel beslutning, i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 9, stk. 6, rettet til 
en deltager på det finansielle marked, 
hvorved den pålægger denne at tage de 
nødvendige skridt til at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til EU-
lovgivningen, herunder til at ophøre med 
en given praksis, uden at dette i øvrigt 
indskrænker Kommissionens beføjelser i 
henhold til artikel 258 i traktaten om den 
Europæiske Unions funktionsmåde.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning 
truffet i henhold til artikel 11 indvirker 
direkte på dens finanspolitiske ansvar, kan 
den senest tre arbejdsdage efter, at den 
kompetente myndighed er blevet 
underrettet om myndighedens beslutning, 
underrette myndigheden, Kommissionen 
og Rådet.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart 
rede for, hvorfor og på hvilken måde 
beslutningen indvirker direkte på dens 
finanspolitiske ansvar.
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fastholder myndigheden sin beslutning, 
træffer Rådet inden for en frist på en 
måned afgørelse med kvalificeret flertal, jf. 
artikel 238 i traktaten om den Europæiske 
Unions funktionsmåde, om, hvorvidt 
myndighedens beslutning fastholdes eller 
trækkes tilbage.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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