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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för rättsliga frågor stöder i stort kommissionens förslag om att fastställa en ny 
struktur för den finansiella tillsynen för att åstadkomma en effektivare tillsyn och ett 
effektivare regelverk samt bättre identifiera risker i finanssystemet. Såsom finanskrisen visar, 
behövs det en reformering av EU:s finansmarknader och finansinstitut för att öka 
konkurrensen genom att man uppmuntrar till lika spelregler och garanterar samstämmighet 
när det gäller arrangemang och reglering. 

I. Artikel 7 – Tekniska standarder

I artikel 7.1 första stycket i den föreslagna förordningen hänvisas det till direktiv som 
fastställer den rättsliga ram inom vilken myndigheten får utarbeta tekniska standarder (se 
artikel 1.2 i förslaget till förordning). De omnämnda direktiven 2006/48/EG, 2006/49/EG, 
2002/87/EG, 2005/60/EG och 94/19/EG innehåller bestämmelser för kommittéförfarandet1. 
Övergången från EG-fördraget till (Lissabon)fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) medför ändringar i kommittéförfarandesystemet, nämligen att det avskaffas. 

När det gäller tekniska standarder beslutade utskottet att göra de nödvändiga anpassningarna 
till artikel 290 i EUF-fördraget huvudsakligen i omnibusförslaget (2009/0161(COD) medan 
artikel 7 i förordningarna om de europeiska tillsynsmyndigheterna bara inriktas på förfarandet 
mellan kommissionen och myndigheten.

II. Artiklarna 9, 10 och 11

1. Överförande av befogenheter

I förslaget till förordning överförs specifika befogenheter till den nya myndigheten. I 
fördraget ges inte uttryckligen tillåtelse till denna typ av överförande (jfr artikel 5 i 
EU-fördraget). EG-domstolen har dock i sin rättspraxis godkänt möjligheten för unionens 
institutioner att delegera befogenheter till oberoende exekutiva byråer eller tillsynsorgan, i 
den mån delegeringen endast gäller tydligt fastställda verkställande befogenheter och i 
synnerhet under förutsättning att det organ till vilket befogenheter delegeras inte ges någon 
behörighet att fatta politiska beslut. Dessutom kan institutionerna inte delegera mer 
befogenheter än dem som de tilldelats genom fördraget, eftersom unionen bara kan utöva de 
befogenheter den tilldelats i fördraget i enlighet med de förfaranden som fastställs i fördraget 
(se EG-domstolen, mål Meroni 9/56 (1958) REG 133 och 157).

2. Direkta åtgärder av myndigheten

Samtidigt som man tillåter en begränsad överföring av specifika befogenheter till 
myndigheten, har kommissionen fortfarande skyldighet att tillse att gemenskapslagstiftningen 
respekteras (genom överträdelseförfaranden – artikel 258 i EUF-fördraget). Icke desto mindre 

                                               
1 Se artikel 151 i direktiv 2006/48/EG, artikel 42 i direktiv 2006/49/EG, artikel 21 i direktiv 2002/87/EG, 
artikel 41 i direktiv 2005/60/EG och artikel 7a i direktiv 94/19/EG.
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överförs genom artiklarna 9.6, 10.3 och 11.4 i den föreslagna förordningen ”utan att det 
påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226” i EG-fördraget (ny artikel 258 i 
EUF-fördraget) befogenheter till myndigheten att anta – och därmed gå förbi en behörig 
nationell myndighet – enskilda beslut som är direkt bindande för en marknadsaktör. Detta är 
en extraordinär konstruktion som sträcker ut systemet av befogenheter mellan 
EU-institutionerna och som, från föredragandens synpunkt, kräver en särskild motivering. 
Medan artikel 10 är ett uttryck för den politiska viljan att snabbt och effektivt reagera i 
kristider för att garantera att finansmarknaden och finanssystemet fungerar korrekt och 
bevarar sin integritet, tillämpas artikel 9 och 11 i normala vardagliga situationer.

På grundval av en kompromiss som fick ett omfattande stöd antog utskottet ändringsförslag 
avseende myndigheternas befogenheter att rikta enskilda beslut till marknadsaktörerna i 
vardagssituationer (artiklarna 9.6 och 11.4) genom att föreslå ett förfarande som myndigheten 
och kommissionen ska följa för att bättre anpassa myndighetens befogenheter till de 
befogenheter som kommissionen tilldelats enligt artikel 17.1 och artikel 258 i EUF-fördraget.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Gemenskapen har nått gränsen för vad 
som kan åstadkommas med oförändrad 
status för kommittéerna för europeiska 
tillsynsmyndigheter, dvs. med en ställning 
som rådgivande organ för kommissionen. 
Gemenskapen kan inte fortsatt acceptera 
en situation där det inte finns någon 
mekanism för att säkerställa att de 
nationella tillsynsorganen kommer fram till 
bästa möjliga beslut inom tillsynen över 
gränsöverskridande institut i de fall då 
samarbetet och informationsutbytet mellan 
de nationella tillsynsorganen är 
otillfredsställande, då gemensamma 
åtgärder av de nationella myndigheterna 
kräver komplicerade arrangemang för att ta 
hänsyn till en mängd skiftande reglerings-
och tillsynsordningar och då nationella 
lösningar ofta är det enda framkomliga 
alternativet för att åtgärda problem med 

6. Unionen har nått gränsen för vad som 
kan åstadkommas med oförändrad status 
för kommittéerna för europeiska 
tillsynsmyndigheter. Unionen kan inte 
fortsatt acceptera en situation där det inte 
finns någon mekanism för att säkerställa att 
de nationella tillsynsorganen kommer fram 
till bästa möjliga beslut inom tillsynen över 
gränsöverskridande institut i de fall då 
samarbetet och informationsutbytet mellan 
de nationella tillsynsorganen är 
otillfredsställande, då gemensamma 
åtgärder av de nationella myndigheterna 
kräver komplicerade arrangemang för att ta 
hänsyn till en mängd skiftande reglerings-
och tillsynsordningar och då nationella 
lösningar ofta är det enda framkomliga 
alternativet för att åtgärda problem med 
EU-dimensioner när olika tolkningar görs 
av samma rättsakt. Det nya europeiska 
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EU-dimensioner när olika tolkningar görs 
av samma rättsakt. Det nya europeiska 
tillsynssystemet (ESFS) bör utformas så att 
dessa brister undanröjs, och det bör vara 
anpassat till målet att skapa en stabil inre 
marknad för finansiella tjänster inom EU 
och binda samman de nationella 
tillsynsmyndigheterna i ett starkt EU-nät.

tillsynssystemet (ESFS) bör utformas så att 
dessa brister undanröjs, och det bör vara 
anpassat till målet att skapa en stabil inre 
marknad för finansiella tjänster inom EU 
och binda samman de nationella 
tillsynsmyndigheterna i ett starkt EU-nät.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 14 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Det finns behov av att införa ett 
effektivt instrument för att fastställa 
harmoniserade tekniska standarder för 
finansiella tjänster för att – också genom 
”en enda regelbok” – säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och 
tillfredsställande skydd av insättare, 
investerare och konsumenter i hela EU. 
Eftersom myndigheten är ett organ som 
besitter ett avancerat kunnande på det 
specifika området, är det lämpligt och 
ändamålsenligt att den, på områden som 
fastställs i gemenskapslagstiftningen, 
anförtros utarbetandet av förslag till 
tekniska standarder som inte inbegriper 
politiska ställningstaganden. 
Kommissionen bör godkänna dessa förslag 
till tekniska standarder i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen för att göra dem 
rättsligt bindande. Förslagen till tekniska 
standarder måste antas av kommissionen. 
De bör ändras till exempel om de är 
oförenliga med gemenskapslagstiftningen, 
inte iakttar proportionalitetsprincipen 
eller strider mot de grundläggande 
principer för den inre marknaden för 
finansiella tjänster som kommer till 
uttryck i gemenskapens regelverk för 
finansiella tjänster. För att säkerställa ett 
smidigt och snabbt antagningsförfarande 
för dessa standarder bör kommissionen 

14. Det finns behov av att införa ett 
effektivt instrument för att fastställa 
harmoniserade tekniska standarder för 
finansiella tjänster för att – också genom 
”en enda regelbok” – säkerställa 
jämbördiga konkurrensvillkor och 
tillfredsställande skydd av insättare, 
investerare och konsumenter i hela EU. 
Eftersom myndigheten är ett organ som 
besitter ett avancerat kunnande på det 
specifika området, är det lämpligt och 
ändamålsenligt att den, på områden som 
fastställs i Europeiska unionens 
lagstiftning, anförtros utarbetandet av 
förslag till tekniska standarder som inte 
inbegriper politiska ställningstaganden. 
Kommissionen bör godkänna dessa förslag 
till tekniska standarder i enlighet med 
EU-lagstiftningen för att göra dem rättsligt 
bindande. Kommissionen bör i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ha rätt 
att fastställa tekniska standarder genom 
delegerade akter. Delegeringen bör göras 
i den grundläggande rättsakten och bör 
kunna återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Delegeringsperioden bör 
kunna utökas på begäran av 
kommissionen om inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig detta. Kommissionen bör genom 
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ges en tidsfrist för sitt godkännandebeslut. förordningar eller beslut anta 
standarderna såsom delegerade akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Ordet 
”delegerad” bör införas i titeln på dessa 
akter. De standarder som antas i enlighet 
med förfarandet i artikel 7 i denna 
förordning bör endast träda i kraft om 
varken parlamentet eller rådet har motsatt 
sig detta inom en period på tre månader.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 15 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Det förfarande för utarbetande av 
tekniska standarder som föreskrivs i 
denna förordning ska inte påverka 
kommissionens befogenheter att på eget 
initiativ med kommittéförfaranden anta 
genomförandeåtgärder på nivå 2 i 
Lamfalussy-strukturen enligt tillämplig 
gemenskapslagstiftning. Frågor som är 
föremål för tekniska standarder 
förutsätter inga politiska beslut, och 
ramar för innehållet i standarderna ges 
av gemenskapsrättsakter som antagits på 
nivå 1. Att det är myndigheten som 
utarbetar förslagen till standarder 
säkerställer att de nationella 
tillsynsmyndigheternas kunnande på det 
specifika området därvid tas fullständigt 
till vara.

utgår

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 20 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Om i exceptionella fall den behöriga 
myndigheten i fråga ihållande underlåter 

20. Om i exceptionella fall den behöriga 
myndigheten i fråga ihållande underlåter 
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att agera, bör den europeiska myndigheten 
ha befogenhet att, för att få denna situation 
att upphöra, som en sista utväg anta beslut 
riktade till enskilda finansiella institut. 
Denna befogenhet bör endast gälla under 
exceptionella omständigheter då en behörig 
myndighet inte följer rekommendationer 
som riktats till den i fall då 
gemenskapslagstiftning är direkt tillämplig 
på finansiella institut med stöd av nu 
gällande eller kommande EU-förordningar.

att agera, bör den europeiska myndigheten 
ha befogenhet att, för att få denna situation 
att upphöra, som en sista utväg och endast 
i akuta fall, anta beslut riktade till enskilda 
finansiella institut som har inverkan på 
den inre marknaden. Denna befogenhet 
bör endast gälla under exceptionella 
omständigheter då en behörig myndighet 
inte följer rekommendationer som riktats 
till den i fall då EU-lagstiftning är direkt 
tillämplig på finansiella institut med stöd 
av nu gällande eller kommande 
EU-förordningar.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 34 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

34. Medlemsstaterna har ett centralt ansvar 
inom krishanteringen för att bevara den 
finansiella stabiliteten, bland annat när det 
gäller att stabilisera och avveckla 
nödlidande finansiella institut. 
Myndighetens åtgärder i brådskande 
ärenden eller avvecklingssituationer som 
påverkar ett finansiellt instituts stabilitet 
bör inte innebära intrång i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden. En mekanism bör inrättas 
genom vilken medlemsstaterna kan 
åberopa denna skyddsklausul och i sista 
instans begära att Europeiska unionens 
råd ska besluta i ärendet. Det är lämpligt 
att rådet ges uppgifter i sådana frågor 
med hänsyn till medlemsstaternas 
särskilda ansvar i sådana frågor.

34. Medlemsstaterna har ett centralt ansvar 
i krissituationer för att bevara den 
finansiella stabiliteten, bland annat när det 
gäller att stabilisera och avveckla 
nödlidande finansiella institut. 
Myndighetens åtgärder i brådskande 
ärenden eller avvecklingssituationer som 
påverkar ett finansiellt instituts stabilitet 
bör inte innebära intrång i 
medlemsstaternas finanspolitiska 
ansvarsområden. En mekanism bör inrättas 
genom vilken medlemsstaterna kan begära 
att myndighetens beslut tas upp till 
prövning.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 41 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

41. För att garantera myndigheten 
oinskränkt självständighet och oberoende 
bör den ges en egen budget med intäkter 
huvudsakligen i form av obligatoriska 
bidrag från de nationella tillsyns-
myndigheterna och från Europeiska 
unionens allmänna budget. I fråga om 
bidragen från gemenskapen bör
gemenskapens budgetförfarande tillämpas. 
Revisionen av räkenskaperna bör göras av 
revisionsrätten.

41. För att garantera myndigheten 
oinskränkt självständighet och oberoende 
bör den ges en egen budget med intäkter 
från Europeiska unionens allmänna budget. 
Unionens budgetförfarande bör tillämpas. 
Revisionen av räkenskaperna bör göras av 
revisionsrätten.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska standarder Tekniska standarder – delegerade akter

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Standarderna ska antas av kommissionen 
genom förordningar eller beslut och 
offentliggöras i Europeiska unionens
officiella tidning.

2. Standarderna ska antas som delegerade 
akter av kommissionen genom 
förordningar eller beslut i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, på begäran av en 2. Myndigheten får, på begäran av en eller 
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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 gemenskaps-
lagstiftningen.

flera behöriga myndigheter, av 
Europaparlamentet, rådet eller
kommissionen eller på eget initiativ och 
efter att ha underrättat den berörda 
behöriga myndigheten, utreda hävdad 
felaktig tillämpning av EU-lagstiftningen.

Ändringsförslag 10

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 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-lagstiftningen för att upprätthålla eller 
återställa neutrala konkurrensvillkor på den 
inre marknaden eller för att säkerställa att 
det finansiella systemet på den inre 
marknaden 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-lagstiftningen, däribland även att 
upphöra att tillämpa eventuell oförenlig 
praxis. Innan den europeiska 
myndigheten antar ett enskilt beslut, ska 
den underrätta kommissionen om detta.
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Kommissionen ska se till att rätten för 
beslutets adressater att bli hörda 
respekteras.
Den europeiska myndigheten och de 
behöriga myndigheterna ska överlämna 
alla nödvändiga uppgifter till 
kommissionen.
Inom två veckor från mottagandet av den 
europeiska myndighetens förslag till 
beslut ska kommissionen avgöra huruvida 
det ska godkännas. Kommissionen får 
inte förlänga denna tidsfrist. Om det 
ligger i unionens intresse får 
kommissionen godkänna förslaget till 
beslut endast till viss del eller med 
ändringar.
Om kommissionen inte godkänner 
förslaget till beslut eller godkänner det 
endast delvis eller med ändringar, ska den 
utan dröjsmål underrätta den europeiska 
myndigheten genom ett formellt yttrande.
Inom en vecka efter att ha mottagit det 
formella yttrandet ska den europeiska 
myndigheten ompröva och anpassa sitt 
beslut efter kommissionens formella 
yttrande samt utan dröjsmål överlämna 
det till kommissionen.
Inom en vecka efter mottagandet av den 
europeiska myndighetens ändrade beslut 
ska kommissionen avgöra huruvida det 
ska godkännas eller avslås.
Om kommissionen avslår det ändrade 
beslutet, ska beslutet inte anses ha 
antagits.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de finansiella 
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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.

marknadernas korrekta funktion och 
integritet eller stabiliteten i det finansiella 
systemet, helt eller delvis, inom unionen
får kommissionen, på eget initiativ eller 
efter begäran från myndigheten, 
Europaparlamentet, rådet eller ESRB, 
anta ett beslut riktat till myndigheten om 
att en krissituation enligt denna förordning 
föreligger.

Ändringsförslag 12

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.

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 258 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt – anta ett enskilt 
beslut, i enlighet med förfarandet i 
artikel 9.6, riktat till en 
finansmarknadsaktör om krav på 
nödvändiga åtgärder som denne ska vidta 
för att uppfylla sina skyldigheter enligt 
EU-lagstiftningen, däribland även krav på 
att upphöra med viss praxis.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut 
enligt artikel 11 innebär ett direkt intrång i 
dess finanspolitiska ansvarsområden, kan 
den, inom tre arbetsdagar efter det att den 
europeiska myndighetens beslut notifierats 
till dess nationella tillsynsmyndighet, 
notifiera den europeiska myndigheten, 
kommissionen och rådet.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Myndigheten ska inom en tidsfrist av en
vecka från medlemsstatens notifiering 
underrätta denna om huruvida den 
vidhåller, ändrar eller återkallar sitt beslut.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska 
Europeiska unionens råd med kvalificerad 
majoritet enligt artikel 238 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt inom 
en månad besluta om huruvida 
myndighetens beslut ska vidhållas eller 
återkallas.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I sin notifiering ska medlemsstaten ange 
motiven för sin åsikt och tydligt visa på 
vilket sätt beslutet innebär ett direkt 
intrång i dess finanspolitiska 
ansvarsområden.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Obligatoriska bidrag från de nationella 
offentliga myndigheter som är behöriga 
att utöva tillsyn över kreditinstitut.

utgår
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