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KORT BEGRUNDELSE

Manglen på tilstrækkelig regulering af finanssektoren på europæisk niveau og svaghederne 
ved markedstilsynsmekanismerne viste sig med al ønskelig tydelighed under den økonomiske 
og finansielle krise, som ramte Europa i 2008, og hvis eftervirkninger vi stadig lider under. 
Kommissionen har på grundlag af rapporten udarbejdet af ekspertgruppen med Jacques de 
Larosiere som formand udarbejdet fire forslag, hvis behandling i Parlamentet Økonomi- og 
Valutaudvalget er ansvarlig for.
I forbindelse med sin udtalelse har Udvalget om Konstitutionelle Anliggender tilstræbt at
undersøge, hvordan den nye Europæiske Tilsynsmyndighed og Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici, der oprettes i henhold til disse forslag, på bedst mulig måde kan passes ind 
i det institutionelle system. Udvalget har ligeledes fokuseret på fastsættelsen af harmoniserede 
tekniske standarder for finansielle tjenester for på den ene side at sikre konsekvens i disses 
aktiviteter og på den anden side garantere tilstrækkelig beskyttelse af indskydere, investorer 
og forbrugere i Den Europæiske Union. Forholdet til aktører i den private sektor er blevet 
undersøgt med særlig omhu i denne udtalelse, og det samme gælder forholdet mellem Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed og de nationale tilsynsmyndigheder. Endelig har vi lagt særlig 
vægt på problemerne i forbindelse med tilsyn af grænseoverskridende aktører.
Finanskrisen 2008 kræver en europæisk løsning på europæiske problemer: Takket være de 
nye beføjelser, som Lissabontraktaten har givet Parlamentet, skal dette spille en afgørende 
rolle i alle disse forhold. 

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Europa-Parlamentet har længe inden 
den finansielle krise regelmæssigt 
opfordret til, at alle aktører i højere grad 
blev sikret samme vilkår på unionsplan, 
og har samtidig gjort opmærksom på store 
mangler i EU-tilsynet med stadig mere 
integrerede finansielle markeder (jf. 
betænkning af García-Margallo y Marfil 
om meddelelse fra Kommissionen om 
etablering af en ramme for de finansielle 
markeder: en handlingsplan (2000), af 
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Van den Burg om reglerne for tilsyn med 
finansielle institutioner i Den Europæiske 
Union (2002), af Van den Burg om 
politikken for finansielle tjenesteydelser 
(2005-2010) – hvidbog (2007) og af Van 
den Burg og Dăianu med henstillinger til 
Kommissionen om 
Lamfalussyopfølgningen: den fremtidige 
tilsynsstruktur (2008) ). Se desuden 
betænkning af Skinner – Solvens II 
(2009) og af Gauzès om forordningen om 
kreditvurderingsbureauer (2009)). 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I den endelige rapport, som blev 
fremlagt den 25. februar 2009, anbefalede 
de Larosière-gruppen bl.a., at der oprettes 
et organ på fællesskabsniveau, som skal 
overvåge risici inden for det finansielle 
system som helhed.

(3) I den endelige rapport, som blev 
fremlagt den 25. februar 2009, anbefalede 
de Larosière-gruppen bl.a., at der oprettes 
et organ på unionsplan, som skal overvåge 
risici inden for det finansielle system som 
helhed.

(Denne ændring vedrører hele teksten).

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I meddelelsen "Finansielt tilsyn i 
Europa" af 27. maj 2009 beskrev 
Kommissionen en række reformer af de 
nuværende ordninger, som skal sikre den 
finansielle stabilitet på EU-niveau, 
herunder navnlig oprettelsen af et 
europæisk råd for systemiske risici (ESRB) 
med ansvar for tilsyn på makroplan. Rådet 
tilsluttede sig på mødet den 9. juni 2009 og 
Det Europæiske Råd på mødet den 18.-19. 
juni Kommissionens synspunkt og hilste 

(5) I meddelelsen "Finansielt tilsyn i 
Europa" af 27. maj 2009 beskrev 
Kommissionen en række reformer af de 
nuværende ordninger, som skal sikre den 
finansielle stabilitet på unionsplan, 
herunder navnlig oprettelsen af et 
europæisk råd for systemiske risici (ESRB) 
med ansvar for tilsyn på makroplan. Rådet 
tilsluttede sig på mødet den 9. juni 2009 og 
Det Europæiske Råd på mødet den 18.-19. 
juni Kommissionens synspunkt og hilste 
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det velkommen, at Kommissionen agter at 
fremlægge lovgivningsforslag, således at 
de nye rammer vil være på plads i løbet af 
2010. I overensstemmelse med 
Kommissionens synspunkt konkluderede 
det bl.a., at ECB "bør yde analytisk, 
statistisk, administrativ og logistisk støtte 
til ESRB og også trække på teknisk 
rådgivning fra de nationale centralbanker 
og tilsynsmyndigheder".

det velkommen, at Kommissionen agter at 
fremlægge lovgivningsforslag, således at 
de nye rammer vil være på plads i løbet af 
2010. I overensstemmelse med 
Kommissionens synspunkt konkluderede 
det bl.a., at ECB "bør yde analytisk, 
statistisk, administrativ og logistisk støtte 
til ESRB og også trække på teknisk 
rådgivning fra de nationale centralbanker 
og tilsynsmyndigheder". Denne støtte, som 
ECB yder ESRB, og de opgaver, der 
pålægges ESRB, bør ikke berøre 
principperne om ECB's uafhængighed i 
udførelsen af sine opgaver i henhold til 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Som følge af de internationale 
finansmarkeders integrering er der brug 
for et stærkt engagement fra Unionens 
side på verdensplan. ESRB bør trække på 
ekspertisen fra et videnskabeligt udvalg på 
højt niveau og påtage sig alle de globale 
ansvarsområder, som er nødvendige for at 
sikre, at Unionen høres i spørgsmål om 
finansielt tilsyn, navnlig ved at 
samarbejde tæt med Den Internationale 
Valutafond (IMF), Financial Services 
Board (FSB) og alle parterne i G20-
landene (G-20).

Ændringsforslag 5
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Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der lægges for lidt vægt på risiciene 
på makroplan i de nuværende EU-
ordninger. Ansvaret for tilsynet på 
makroplan er stadig opsplittet, tilsynet 
foretages af forskellige myndigheder på 
forskellige niveauer, og der findes ingen 
mekanisme til at sikre, at risici på 
makroplan identificeres tilfredsstillende, 
og at der udsendes klare advarsler og 
anbefalinger, som følges op med konkrete 
tiltag.

(6) En velfungerende Union og 
velfungerende globale finansielle 
systemer og afværgelsen af trusler mod 
disse kræver øget sammenhæng mellem 
tilsynet på makro- og mikroplan. Som det 
fremgår af Turner-rapporten om et 
lovgivningsmæssigt initiativ til 
bekæmpelse af den globale bankkrise fra 
marts 2009, kræver mere velfunderede 
ordninger enten øgede nationale 
beføjelser, hvilket indebærer et mindre 
åbent indre marked, eller en større grad 
af europæisk integration. Som følge af 
den rolle som et sundt finansielt system 
spiller med hensyn til dets bidrag til 
konkurrenceevnen og væksten i Unionen
og dens indvirkning på den reale økonomi 
har de Larosière-gruppen efterfulgt af 
EU-institutionerne valgt en større grad af 
europæisk integration.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) I de Larosière-rapporten nævnes det 
også, at tilsynet på makroplan ikke giver 
mening, medmindre det på en eller anden 
måde har indvirkning på tilsynet på 
mikroplan, samtidig med at tilsynet på 
mikroplan ikke på effektiv vis kan sikre 
den finansielle stabilitet uden behørigt at 
tage hensyn til udviklingen på makroplan.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) Der bør oprettes et europæisk 
finanstilsynssystem (ESFS), der samler 
aktørerne med ansvar for finansielt tilsyn 
både på nationalt plan og unionsplan og 
fungerer som netværk. I henhold til 
princippet om et loyalt samarbejde i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union bør 
parterne i ESFS samarbejde i en ånd af 
tillid og gensidig respekt, navnlig for at 
sikre, at der er hensigtsmæssige og 
pålidelige informationsstrømme imellem 
dem. På unionsplan bør netværket 
sammensættes af ESRB og tre 
mikrotilsynsmyndigheder: Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Bankvæsen), der blev oprettet ved 
forordning (EU) nr. .../2010, Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Værdipapirer og Markeder), der blev 
oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010 
og Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger), der 
blev oprettet ved forordning (EU) nr. 
.../2010. 
(Disse ændringer af navnene på de 
europæiske tilsynsmyndigheder vedrører 
hele teksten.)

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) ESRB bør afgøre, om en anbefaling 
skal forblive fortrolig eller offentliggøres, 
idet der tages hensyn til, at en 
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offentliggørelse kan medvirke til at 
fremme overholdelsen af anbefalingerne i 
bestemte situationer.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8c) Såfremt ESRB konstaterer en risiko, 
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, bør det være i stand til at udstede en 
advarsel om, at der foreligger en 
krisesituation. ESRB bør i dette tilfælde 
straks underrette Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen og Den Europæiske
Tilsynsmyndighed (ESA) om sin advarsel.
I tilfælde af kriser bør ESRB udstede 
advarsler om kriser.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at øge advarslernes og 
anbefalingernes vægt og legitimitet bør de 
sendes gennem Rådet og, når det er 
relevant, Den Europæiske 
Bankmyndighed, der blev oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. …/…, Den 
Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, 
der blev oprettet ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. …/ … og 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger, der 
blev oprettet ved Europa-Parlamentets og 

(9) For at øge advarslernes og 
anbefalingernes vægt og legitimitet bør de 
sendes gennem Europa-Parlamentet,
Rådet og, når det er relevant, ESA.
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Rådets forordning (EF) nr. …/ ….

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) ESRB bør også på basis af rapporter 
fra adressaterne overvåge overholdelsen af 
dets anbefalinger for at sikre, at dets 
advarsler og anbefalinger reelt efterleves. 
Adressater af anbefalingerne bør tage de 
nødvendige skridt, medmindre manglende 
skridt kan begrundes behørigt (mekanisme, 
som kræver handling eller forklaring).

(10) ESRB bør også på basis af rapporter 
fra adressaterne overvåge overholdelsen af 
dets anbefalinger for at sikre, at dets 
advarsler og anbefalinger reelt efterleves. 
Adressater af anbefalingerne bør tage de 
nødvendige skridt, medmindre manglende 
skridt kan begrundes behørigt (mekanisme, 
som kræver handling eller forklaring), 
navnlig over for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) ESRB bør afgøre, om en anbefaling 
skal forblive fortrolig eller offentliggøres, 
idet der tages hensyn til, at en 
offentliggørelse kan medvirke til at 
fremme overholdelsen af anbefalingerne i 
bestemte situationer.

udgår

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) ESRB bør aflægge rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet mindst en gang om 
året og oftere i tilfælde af omfattende uro 
på finansmarkederne.

(12) ESRB bør aflægge rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet mindst to gange om 
året og oftere i tilfælde af omfattende uro 
på finansmarkederne.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Som følge af de internationale 
finansmarkeders integrering på 
internationalt plan og den 
spredningsrisiko, der er forbundet med 
finanskriser, bør ESRB koordinere sine 
aktiviteter med Den Internationale 
Valutafond og det netop oprettede Råd for 
Finansiel Stabilitet, som forventes at 
udsende tidlige advarsler mod makrorisici 
på globalt plan.

udgår

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Det er nødvendigt med en gradvis 
tilgang i forbindelse med de Larosière-
rapporten. Europa-Parlamentet og Rådet 
bør foretage en fuldstændig gennemgang 
af ESFS, ESRB og ESA inden ...*.
* EUT, indsæt venligst dato: Tre år efter denne 
forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. ESFS består af:
a) ESRB
b) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 



AD\810923DA.doc 11/20 PE439.139v02-00

DA

(Værdipapirer og Markeder), der blev 
oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010 
(ESMA) 
c) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger), der 
blev oprettet ved forordning (EU) nr. 
.../2010 (EIOPA) 
d) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Bankvæsen), der blev oprettet ved 
forordning (EU) nr. .../2010 (EBA) 
e) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Det Fælles Udvalg) i henhold til artikel 
40 i forordning (EF) nr. .../ ... [EBA], nr. 
.../ ... [ESMA] og nr. …/… [EIOPA]
f) de myndigheder i medlemsstaterne, der 
er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. .../ ... [ESMA], artikel 
1, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../2009 
[EIOPA] og artikel 1, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. .../ ... [EBA] 
g) Kommissionen med henblik på at 
varetage de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 7 og 9 i forordning (EU) nr. .../ ... 
[EBA], nr. .../ ... [ESMA] og nr. …/ … 
[EIOPA]
De europæiske tilsynsmyndigheder, der er 
omhandlet i litra b), c) og d) har deres 
hjemsted i [xxx]. 

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I henhold til princippet om et loyalt 
samarbejde i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Union samarbejder parterne i 
ESFS i en ånd af tillid og gensidig 
respekt, navnlig for at sikre, at 
informationsstrømmene imellem dem er 



PE439.139v02-00 12/20 AD\810923DA.doc

DA

hensigtsmæssige og pålidelige.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) at udsende advarsler, hvis risiciene 
anses for betydelige

c) at udstede advarsler, hvis risiciene anses 
for betydelige og i givet fald udstede en 
erklæring om, at der forelægger en 
krisesituation

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) at arbejde tæt sammen med det 
europæiske finanstilsynssystem og, hvis 
det er relevant, give de europæiske 
tilsynsmyndigheder de oplysninger om 
systemiske risici, der er nødvendige for 
udførelsen af deres opgaver

f) at arbejde tæt sammen med alle de andre 
parter i ESFS og, hvis det er relevant, give 
de europæiske tilsynsmyndigheder de 
oplysninger om systemiske risici, der er 
nødvendige for udførelsen af deres opgaver

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at deltage i Det fælles udvalg af 
europæiske tilsynsmyndigheder
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Inden tiltrædelsen forelægger ESRB's 
formand og første næstformand ved en 
offentlig høring en redegørelse for 
Europa-Parlamentet om, hvordan de 
agter at udøve deres hverv i henhold til 
denne forordning. Anden næstformand 
høres af Europa-Parlamentet i sin 
egenskab af formand for en af de 
europæiske tilsynsmyndigheder, i 
overensstemmelse med artikel XX i 
forordning (EU) nr. .../ ... [EBA], nr. .../ ... 
[ESMA] og nr. …/ …[EIOPA].

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Højtstående repræsentanter fra 
internationale institutioner, som udfører 
beslægtede aktiviteter, kan i givet fald 
indbydes til at deltage i møderne i det 
generelle råd.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. En højtstående repræsentant fra Det 
Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde kan i givet fald og på 
ad hoc-basis indbydes til møderne i det 
generelle råd.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udførelsen af sine opgaver søger 
ESRB, hvis det er relevant, rådgivning hos 
relevante interessenter i den private sektor.

Ved udførelsen af sine opgaver søger 
ESRB, hvis det er relevant, rådgivning hos 
relevante interessenter i den private sektor, 
herunder fagforeninger, 
civilsamfundsorganisationer og 
forbrugesammenslutninger.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ESRB kan anmode de europæiske 
tilsynsmyndigheder om oplysninger i 
summarisk eller samlet form, så de enkelte 
finansieringsinstitutter ikke kan 
identificeres. Hvis de ønskede data ikke er 
til rådighed hos disse myndigheder eller 
ikke stilles til rådighed rettidigt, kan ESRB 
indhente dem hos de nationale 
tilsynsmyndigheder, de nationale 
centralbanker eller andre myndigheder i 
medlemsstaterne.

3. På anmodning fra ESRB forelægger de 
europæiske tilsynsmyndigheder 
oplysninger i summarisk eller samlet form, 
så de enkelte finansieringsinstitutter ikke 
kan identificeres. Hvis de ønskede data 
ikke er til rådighed hos disse myndigheder 
eller ikke stilles til rådighed rettidigt 
forelægger de nationale 
tilsynsmyndigheder, de nationale 
centralbanker eller andre myndigheder i 
medlemsstaterne oplysningerne i 
overensstemmelse med en anmodning fra 
ESRB.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ESRB kan sende en begrundet 
anmodning til de europæiske 

4. I medfør af en begrundet anmodning fra
ESRB forelægger de europæiske 
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tilsynsmyndigheder om at tilvejebringe
data, som ikke er i summarisk eller samlet 
form.

tilsynsmyndigheder data, som ikke er i 
summarisk eller samlet form. 

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. ESRB's ansatte kan indbydes sammen 
med ESA'er til møder mellem 
tilsynsførende og de finansielle 
koncerner, der er væsentlige for systemet, 
navnlig kollegier af tilsynsførende, der 
kan stille spørgsmål og modtage relevante 
førstehåndsoplysninger. 

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Advarsler eller anbefalinger fremsendes 
endvidere til Rådet og, hvis de er rettet til 
en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, 
til de europæiske tilsynsmyndigheder. 

3. Advarsler eller anbefalinger fremsendes 
endvidere til Europa-Parlamentet, Rådet 
og, hvis de er rettet til en eller flere 
nationale tilsynsmyndigheder, til de 
europæiske tilsynsmyndigheder. 

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Tiltag i krisesituationer

1. I tilfælde af en negativ udvikling, som 
alvorligt kan bringe de finansielle 
markeders ordnede virkemåde og 



PE439.139v02-00 16/20 AD\810923DA.doc

DA

integritet eller stabiliteten af hele eller en 
del af det finansielle system i Den 
Europæiske Union i alvorlig fare, kan 
ESRB i overensstemmelse med artikel 3, 
stk. 2, litra b) og artikel 10 i forordning 
(EU) nr. .../... [EBA], forordning (EU) nr. 
.../... [ESMA] og forordning (EU) nr. .../... 
[EIOPA], på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en ESA, Europa-
Parlamentet, Rådet eller Kommissionen 
udstede advarsler om, at der foreligger en 
krisesituation.
2. Så snart ESRB udsteder en advarsel, 
underretter det samtidig Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
den relevante ESA.
3. ESRB tager beslutningen, der er 
omhandlet i stk. 1, op til fornyet 
overvejelse på eget initiativ eller efter en 
anmodning fra en ESA, Europa-
Parlamentet, Rådet eller Kommissionen.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er en anbefaling i henhold til artikel 3, 
stk. 2, litra d), rettet til en eller flere 
medlemsstater, en eller flere europæiske 
tilsynsmyndigheder eller en eller flere 
nationale tilsynsmyndigheder, meddeler 
adressaterne ESRB, hvilke tiltag de har 
truffet som svar på anbefalingerne, eller 
hvorfor de ikke har foretaget sig noget. 
Rådet og i givet fald de europæiske 
tilsynsmyndigheder underrettes.

1. Er en anbefaling i henhold til artikel 3, 
stk. 2, litra d), rettet til en eller flere 
medlemsstater, en eller flere europæiske 
tilsynsmyndigheder eller en eller flere 
nationale tilsynsmyndigheder, meddeler 
adressaterne ESRB, hvilke tiltag de har 
truffet som svar på anbefalingerne, eller 
hvorfor de ikke har foretaget sig noget. 
Europa-Parlamentet, Rådet og i givet fald 
de europæiske tilsynsmyndigheder 
underrettes.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ESRB finder, at dets anbefaling 
ikke er blevet fulgt, og at adressaten ikke 
har gjort behørigt rede for, hvorfor den 
ikke har foretaget sig noget, underretter det 
Rådet og i givet fald de berørte europæiske 
tilsynsmyndigheder.

2. Hvis ESRB finder, at dets anbefaling 
ikke er blevet fulgt, og at adressaten ikke 
har gjort behørigt rede for, hvorfor den 
ikke har foretaget sig noget, underretter det 
Europa-Parlamentet, Rådet og i givet fald 
de berørte europæiske tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis en anbefaling er blevet 
offentliggjort og ikke er blevet fulgt, og 
anbefalingens adressater ikke kunne 
redegøre for, hvorfor de ikke har foretaget 
sig noget, kan Europa-Parlamentet efter 
at have rådført sig med ESRB og Rådet 
opfordre til, at adressaterne høres af 
Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESRB rapporterer mindst en gang om 
året til Europa-Parlamentet og Rådet.

1. ESRB rapporterer mindst to gange om 
året til Europa-Parlamentet og Rådet.
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Rapporterne, der er omtalt i denne 
artikel, skal være offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ESRB undersøger endvidere specifikke 
spørgsmål på foranledning af Rådet eller 
Kommissionen.

2. ESRB undersøger endvidere specifikke 
spørgsmål på foranledning af Europa-
Parlamentet, Rådet eller Kommissionen.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Formanden for ESRB og de øvrige 
medlemmer af styringskomitéen kan på 
anmodning af Europa-Parlamentet høres 
af Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådet gennemgår denne forordning på 
grundlag af en rapport fra Kommissionen 
tre år efter ikrafttrædelsen og afgør efter at 
have modtaget en udtalelse fra ECB, om 

Europa-Parlamentet og Rådet gennemgår 
denne forordning på grundlag af en rapport 
fra Kommissionen tre år efter 
ikrafttrædelsen og afgør efter at have 
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ESRB's opgaver og organisation skal tages 
op til fornyet overvejelse.

modtaget en udtalelse fra ECB, om ESRB's 
opgaver og organisation skal tages op til 
fornyet overvejelse.

Rapporten bør især indeholde en 
vurdering af, om
– ESFS's struktur bør forenkles eller 
styrkes for at øge sammenhængen mellem 
makro- og mikroniveau såvel som mellem 
ESA'erne
– ESA'ernes reguleringsbeføjelser bør 
øges
– ESFS's udvikling er i overensstemmelse 
med den globale udvikling
– der er tilstrækkelig alsidighed og 
kompetence i ESFS
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