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ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I Kommissionens rapport fra 2017 
om ESRB's opgaver og organisation5

konkluderes det, at selv om ESRB generelt 
er velfungerende, er det nødvendigt med 
forbedringer på visse særlige punkter.

(2) I Kommissionens rapport fra 2017 
om ESRB's opgaver og organisation5

konkluderes det, at selv om ESRB generelt 
er velfungerende, er det nødvendigt med 
forbedringer på visse særlige punkter, 
navnlig eftersom de seneste institutionelle 
ændringer i forbindelse med bankunionen 
tillige med bestræbelserne på at etablere 
en kapitalmarkedsunion reelt har ændret 
ESRB's operationelle ramme siden dets 
start. Derfor bør ESRB ændres i 
overensstemmelse hermed, så 
effektiviteten af de makroprudentielle 
politikker sikres.

_________________ _________________

5 Arbejdsdokument fra Kommissionens 
tjenestegrene "Effect Analysis, 
Amendments to ESRB Regulation" 
(COM(2017)).

5 Arbejdsdokument fra Kommissionens 
tjenestegrene "Effect Analysis, 
Amendments to ESRB Regulation" 
(COM(2017)).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det bør understreges, at de 
foreslåede forbedringer har til formål at 
skabe den rette balance mellem ESRB's 
uafhængighed og behovet for et stærkt og 
troværdigt lederskab. De har også til 
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formål at forbedre samordningen af EU's 
makroprudentielle politikker og gøre det 
nemmere at sikre balance mellem de 
medlemsstater, som er med i 
bankunionen, og som ECB/FTM fører 
tilsyn med, og dem, der stadigvæk står 
udenfor.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) ESRB's Almindelige Råds brede 
medlemsskare er et vigtigt aktiv. Den 
seneste udvikling i Unionens finansielle 
tilsynsstruktur, og navnlig oprettelsen af en 
bankunion, er imidlertid ikke afspejlet i 
Det Almindelige Råds sammensætning.
Derfor bør formanden for ECB's 
tilsynsråd og formanden for Den Fælles 
Afviklingsinstans være stemmeberettigede 
medlemmer af ESRB's Almindelige Råd. 
Der bør også foretages tilsvarende 
tilpasninger af henholdsvis 
Styringskomitéen og Det Rådgivende 
Tekniske Udvalg.

(3) ESRB's Almindelige Råds brede 
medlemsskare er et vigtigt aktiv. Den 
seneste udvikling i Unionens finansielle 
tilsynsstruktur, og navnlig oprettelsen af en 
bankunion, bør også afspejles i Det 
Almindelige Råds sammensætning, og der 
bør tages hensyn hertil.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Der bør tilstræbes ligevægt mellem 
kønnene i ESRB's Almindelige Råd.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Formanden for ECB har varetaget 
formandskabet for ESRB i de første 5 år af 
dets levetid, hvorefter formanden for ECB 
fortsatte som formand for ESRB på et 
midlertidigt grundlag. I løbet af denne 
periode har formanden for ECB tilført
ESRB autoritet og troværdighed og sikret,
at ESRB effektivt kan bygge og trække på 
ECB's ekspertise inden for finansiel 
stabilitet. Derfor bør formanden for ECB 
permanent varetage formandskabet for 
ESRB.

(4) Formanden for ECB har varetaget 
formandskabet for ESRB i de første 5 år af 
dets levetid, hvorefter formanden for ECB 
fortsatte som formand for ESRB på et 
midlertidigt grundlag. Det er nødvendigt 
med et tæt samarbejde mellem ECB og
ESRB, og det er nødvendigt at udvikle 
informationsstrømme for at forbedre 
ESRB's evne til effektivt at identificere, 
analysere og overvåge systemiske risici i 
hele Unionen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at styrke ESRB's synlighed som 
et organ, der er adskilt fra sine medlemmer, 
bør formanden for ESRB kunne uddelegere 
opgaver vedrørende ESRB's repræsentation 
udadtil til lederen af ESRB's sekretariat.

(5) ESRB's ansvarlighed, 
gennemsigtighed og uafhængighed bør 
sikres og garanteres fuldt ud. Det er også 
nødvendigt at øge ESRB's uafhængighed 
og synlighed. Dette kan opnås ved at gøre 
ESRB til en uafhængig, pålidelig 
myndighed for makrotilsyn. For at styrke 
ESRB's synlighed som et organ, der er 
adskilt fra sine medlemmer, bør formanden 
for ESRB kunne uddelegere opgaver 
vedrørende ESRB's repræsentation udadtil 
til lederen af ESRB's sekretariat eller til 
næstformændene for ESRB.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Ifølge artikel 3, stk. 2, i Rådets 
forordning (EU) nr. 1096/20106 skal 
lederen af ESRB's sekretariatet udpeges af 

(6) Ifølge artikel 3, stk. 2, i Rådets 
forordning (EU) nr. 1096/20106 skal 
lederen af ESRB's sekretariatet udpeges af 
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ECB i samråd med ESRB's Almindelige 
Råd. For at øge ESRB-sekretariatslederens 
synlighed bør ESRB's Almindelige Råd i 
en åben og gennemsigtig procedure 
vurdere, om personerne på den afgrænsede 
liste over kandidater til stillingen som leder 
af ESRB's sekretariat har de egenskaber og 
den erfaring, der kræves for at lede ESRB's 
sekretariat. Det Almindelige Råd bør 
underrette Europa-Parlamentet og Rådet 
om vurderingsproceduren. Desuden bør 
ESRB-sekretariatslederens opgaver 
præciseres.

ECB i samråd med ESRB's Almindelige 
Råd. For at øge ESRB-sekretariatslederens 
synlighed bør ESRB's Almindelige Råd i 
en åben og gennemsigtig procedure 
vurdere, om personerne på den afgrænsede 
liste over kandidater til stillingen som leder 
af ESRB's sekretariat har de egenskaber og 
den erfaring, der kræves for at lede ESRB's 
sekretariat. Det Almindelige Råd bør 
underrette Europa-Parlamentet og Rådet 
om vurderingsproceduren. Dermed bevares 
forbindelsen til ECB, og ESRB-
sekretariatslederens ansvarlighed over for 
Det Almindelige Råd sikres. Desuden bør 
ESRB-sekretariatslederens opgaver 
præciseres, især da tildelingen af en mere 
fremtrædende rolle til ESRB-
sekretariatslederen kan bidrage til at øge 
virkningen og effektiviteten af advarsler 
og henstillinger. Europa-Parlamentet og 
Rådet bør kunne anmode Det Almindelige 
Råd om yderligere oplysninger.

_________________ _________________

6Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 
17. november 2010 om overdragelse til 
Den Europæiske Centralbank af 
specifikke opgaver i relation til Det 
Europæiske Udvalg for Systemiske 
Risici's funktionsmåde (EUT L 331 af 
15.12.2010, s. 162).

6Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010 af 
17. november 2010 om overdragelse til 
Den Europæiske Centralbank af specifikke 
opgaver i relation til Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici's 
funktionsmåde (EUT L 331 af 15.12.2010, 
s. 162).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I henhold til artikel 16, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. 1092/2010 skal 
ESRB's advarsler og henstillinger 
fremsendes til Rådet og Kommissionen og, 
hvis de er rettet til en eller flere nationale 
tilsynsmyndigheder, til ESA'erne. For at 
styrke den demokratiske kontrol og 
gennemsigtigheden bør disse advarsler og 
henstillinger også fremsendes til Europa-

(10) I henhold til artikel 16, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. 1092/2010 skal 
ESRB's advarsler og henstillinger 
fremsendes til Rådet og Kommissionen og, 
hvis de er rettet til en eller flere nationale 
tilsynsmyndigheder, til ESA'erne. For at 
styrke den demokratiske kontrol og 
gennemsigtigheden skal disse advarsler og 
henstillinger også fremsendes hurtigst 
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Parlamentet og ESA'erne. muligt til Europa-Parlamentet og 
ESA'erne.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre kvaliteten og 
relevansen af ESRB's udtalelser, 
henstillinger og beslutninger forventes Det 
Rådgivende Tekniske Udvalg og Det 
Rådgivende Videnskabelige Udvalg at høre 
interessenter, hvis det er relevant, på et 
tidligt stadium og på en åben og 
gennemsigtig måde.

(11) For at sikre kvaliteten og 
relevansen af ESRB's udtalelser, 
henstillinger og beslutninger forventes Det 
Rådgivende Tekniske Udvalg og Det 
Rådgivende Videnskabelige Udvalg at høre 
interessenter, relevante eksperter og 
arbejdsmarkedets parter, hvis det er 
relevant, på et tidligt stadium og på en 
åben, pluralistisk og gennemsigtig måde. 
For at øge effektiviteten bør der tages 
fuldt hensyn til resultaterne af disse 
høringer.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 3 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

-1) Artikel 3, stk. 1, affattes således:

1. ESRB er ansvarligt for makrotilsynet 
med det finansielle system i Unionen med 
det formål at bidrage til at forebygge eller 
reducere systemiske risici for den 
finansielle stabilitet i Unionen som følge af 
udviklinger i det finansielle system og 
under hensyn til de makroøkonomiske 
udviklinger, med henblik på at undgå 
perioder med omfattende finansiel uro. 
ESRB skal bidrage til, at det indre marked 
er velfungerende, og således sikre, at den 
finansielle sektor yder et bæredygtigt 
bidrag til den økonomiske vækst.

1. ESRB er ansvarligt for makrotilsynet 
med det finansielle system i Unionen med 
det formål at bidrage til at forebygge eller 
reducere systemiske risici for den 
finansielle stabilitet i Unionen som følge af 
udviklinger i det finansielle system og 
under hensyn til de makroøkonomiske 
udviklinger, med henblik på at undgå 
perioder med omfattende finansiel uro. 
ESRB skal bidrage til, at det indre marked 
er velfungerende, og således sikre, at den 
finansielle sektor yder et bæredygtigt 
bidrag til den økonomiske vækst og 
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bidrager til opfyldelsen af målene i artikel 
3 i traktaten om Den Europæiske Union.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 4 – stk. 2a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når Det Almindelige Råd høres om 
udpegelsen af lederen af ESRB's sekretariat 
i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i 
Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010*, 
vurderer det på grundlag af en åben og 
gennemsigtig procedure, om personerne på 
den afgrænsede liste over kandidater til 
stillingen som leder af ESRB's sekretariat 
har de egenskaber og den erfaring, der 
kræves for at lede ESRB's sekretariat. Det 
Almindelige Råd underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om 
høringsproceduren.

2a. Når Det Almindelige Råd høres om 
udpegelsen af lederen af ESRB's sekretariat 
i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i 
Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010*, 
vurderer det på grundlag af en åben og 
gennemsigtig procedure, om personerne på 
den afgrænsede liste over kandidater til 
stillingen som leder af ESRB's sekretariat 
har de egenskaber og den erfaring, der 
kræves for at lede ESRB's sekretariat. Det 
Almindelige Råd underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om 
høringsproceduren. Det Almindelige Råd 
underretter i tilstrækkelig detaljeret grad 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
vurderings- og høringsproceduren. 
Europa-Parlamentet og Rådet kan 
anmode Det Almindelige Råd om 
yderligere oplysninger.

* Rådets forordning (EU) nr. 
1096/2010 af 17. november 2010 om 
overdragelse til Den Europæiske 
Centralbank af specifikke opgaver i 
relation til Det Europæiske Udvalg for 
Systemiske Risici's funktionsmåde (EUT L 
331 af 15.12.2010, s. 162).

* Rådets forordning (EU) nr. 
1096/2010 af 17. november 2010 om 
overdragelse til Den Europæiske 
Centralbank af specifikke opgaver i 
relation til Det Europæiske Udvalg for 
Systemiske Risici's funktionsmåde (EUT L 
331 af 15.12.2010, s. 162).

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 4 – stk. 3a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når formanden for ESRB samt 
ESRB's Styringskomité giver vejledning til 
lederen af ESRB's sekretariat i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i 
Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010, kan 
de navnlig tage følgende op:

3a. Når formanden for ESRB samt 
ESRB's Styringskomité giver vejledning til 
lederen af ESRB's sekretariat i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i 
Rådets forordning (EU) nr. 1096/2010, kan 
de på en gennemsigtig måde navnlig tage 
følgende op:

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"8. Formanden repræsenterer ESRB 
udadtil. Formanden kan uddelegere 
opgaver i forbindelse med ESRB's 
repræsentation udadtil til lederen af 
sekretariatet."

"8. Formanden repræsenterer ESRB 
udadtil. Formanden kan uddelegere 
opgaver i forbindelse med ESRB's 
repræsentation udadtil til lederen af 
sekretariatet eller til næstformændene for 
ESRB."

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a – nr. t i
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 6 – stk. 1 – litra fa og fb

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Følgende indsættes som litra fa) 
og fb):

udgår

"fa) formanden for ECB's tilsynsråd
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fb) formanden for Den Fælles 
Afviklingsinstans".

Justification

Inddragelse af repræsentanter for den fælles tilsynsmekanisme og Den Fælles 
Afviklingsinstans som stemmeberettigede medlemmer vil påvirke balancen mellem lande, som 
er med i den fælles tilsynsmekanisme, og lande, som endnu ikke er medlemmer.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b – nr. i a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 6 – stk. 2 – litra b a og b b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Følgende indsættes som litra ba) 
og bb):

ba) formanden for ECB's tilsynsråd

bb) formanden for Den Fælles 
Afviklingsinstans.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a – nr. ii
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 11 – stk. 1 – litra ga og gb

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Følgende indsættes som litra ga) 
og gb):

udgår

"ga) formanden for ECB's tilsynsråd

gb) formanden for Den Fælles 
Afviklingsinstans".

Begrundelse

Den nuværende situation, hvor repræsentanter for den fælles tilsynsmekanisme og Den Fælles 
Afviklingsinstans ikke er medlemmer af Styringskomitéen og Det Rådgivende Tekniske 
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Udvalg, er at foretrække. Inden for den eksisterende fleksibilitetsmargin kan repræsentanter 
for den fælles tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsinstans inviteres som observatører 
til møderne i Det Rådgivende Tekniske Udvalg, hvilket sætter dem i stand til at deltage uden 
at forrykke balancen mellem de lande, der har tilsluttet sig den fælles tilsynsmekanisme, og 
dem, der endnu ikke er medlemmer.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 –nr. 6 – litra a
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Det Rådgivende Videnskabelige 
Udvalg gennemfører i givet fald høringer 
med interessenter på et tidligt tidspunkt og 
på en åben og gennemsigtig måde, 
samtidig med at der tages hensyn til kravet 
om fortrolighed."

"5. Det Rådgivende Videnskabelige 
Udvalg gennemfører i givet fald høringer 
med interessenter og relevante eksperter 
på et tidligt tidspunkt og på en åben, 
pluralistisk og gennemsigtig måde, 
samtidig med at der tages hensyn til kravet 
om fortrolighed."

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a – nr. ii
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 13 – stk. 1 – litra fa og fb

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Følgende indsættes som litra fa) 
og fb):

udgår

‘ fa) en repræsentant for ECB's 
tilsynsråd

fb) en repræsentant for Den Fælles 
Afviklingsinstans".

Begrundelse

Den nuværende situation, hvor repræsentanter for den fælles tilsynsmekanisme og Den Fælles 
Afviklingsinstans ikke er medlemmer af Styringskomitéen og Det Rådgivende Tekniske 
Udvalg, er at foretrække. Inden for den eksisterende fleksibilitetsmargin kan repræsentanter 
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for den fælles tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsinstans inviteres som observatører 
til møderne i Det Rådgivende Tekniske Udvalg, hvilket sætter dem i stand til at deltage uden 
at forrykke balancen mellem de lande, der har tilsluttet sig den fælles tilsynsmekanisme, og 
dem, der endnu ikke er medlemmer.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Følgende stykke indsættes:

1a. En repræsentant for ECB's 
Tilsynsråd og en repræsentant for Den 
Fælles Afviklingsinstans kan indbydes 
som observatører til møderne i Det 
Rådgivende Tekniske Udvalg.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 13 – stk. 4 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4a. Det Rådgivende Tekniske Udvalg 
gennemfører i givet fald høringer med 
interessenter på et tidligt tidspunkt og på en 
åben og gennemsigtig måde, samtidig med 
at der tages hensyn til kravet om 
fortrolighed."

"4a. Det Rådgivende Tekniske Udvalg 
gennemfører i givet fald høringer med 
interessenter og relevante eksperter på et 
tidligt tidspunkt og på en åben, pluralistisk
og gennemsigtig måde, samtidig med at der 
tages hensyn til kravet om fortrolighed."

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 – litra a
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 16 – stk. 2 – første sætning



AD\1159066DA.docx 13/16 PE621.062v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Advarsler eller henstillinger fra ESRB i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, 
litra c) og d), kan være enten af generel 
eller specifik karakter og rettes navnlig til 
Unionen, til en eller flere medlemsstater, til 
en eller flere ESA'er, til en eller flere 
nationale kompetente myndigheder eller til 
ECB for så vidt angår de opgaver, som er 
overdraget til ECB i overensstemmelse 
med artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 5, stk. 
2, i forordning (EU) nr. 1024/2013."

"Advarsler eller henstillinger fra ESRB i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, 
litra c) og d), kan være enten af generel 
eller specifik karakter og rettes navnlig til 
Unionen, til en eller flere medlemsstater, til 
en eller flere ESA'er, til en eller flere 
nationale kompetente myndigheder eller til 
ECB for så vidt angår de opgaver, som er 
overdraget til ECB i overensstemmelse 
med artikel 4, stk. 1 og 2, og artikel 5, stk. 
2, i forordning (EU) nr. 1024/2013. Disse 
advarsler og henstillinger skal være 
tilstrækkeligt detaljerede og 
velbegrundede og skal ledsages af en 
passende og omfattende begrundelse."

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1) Er en henstilling i henhold til 
artikel 3, stk. 2, litra d), rettet til 
Kommissionen, til en eller flere 
medlemsstater, til en eller flere ESA'er 
eller til en eller flere nationale kompetente 
myndigheder, meddeler adressaterne 
Europa-Parlamentet, Rådet og ESRB, 
hvilke handlinger de har foretaget som svar 
på henstillingerne, og begrunder eventuel 
manglende handling. I relevante tilfælde 
underretter ESRB under overholdelse af 
strenge fortrolighedsregler hurtigst muligt 
ESA'erne om de modtagne svar."

"1) Er en henstilling i henhold til 
artikel 3, stk. 2, litra d), rettet til 
Kommissionen, til en eller flere 
medlemsstater, til en eller flere ESA'er 
eller til en eller flere nationale kompetente 
myndigheder, meddeler adressaterne i 
tilstrækkelig detaljeret grad og hurtigst 
muligt Europa-Parlamentet, Rådet og 
ESRB, hvilke handlinger de har foretaget 
som svar på henstillingerne, og begrunder 
eventuel manglende handling på behørig 
og deltaljeret vis. I relevante tilfælde 
underretter ESRB under overholdelse af 
strenge fortrolighedsregler i tilstrækkelig 
detaljeret grad og hurtigst muligt ESA'erne 
om de modtagne svar. Retsstatsprincippet, 
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de grundlæggende rettigheder og 
princippet om statens suverænitet skal 
respekteres fuldt ud."

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EU) nr. 1092/2010
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "Hvis ESRB finder, at dets 
henstilling ikke er blevet fulgt, eller at 
adressaterne ikke har begrundet behørigt, 
at de ikke har truffet nogen 
foranstaltninger, underretter ESRB under 
overholdelse af strenge fortrolighedsregler 
adressaterne, Europa-Parlamentet, Rådet 
og de relevante ESA'er herom."

2) "Hvis ESRB finder, at dets 
henstilling ikke er blevet fulgt, eller at 
adressaterne ikke har begrundet behørigt, 
at de ikke har truffet nogen 
foranstaltninger, underretter ESRB under 
overholdelse af strenge fortrolighedsregler 
adressaterne, Europa-Parlamentet, 
Kommissionen, Rådet og de relevante 
ESA'er herom."
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