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Ændringsforslag 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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 
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".

(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 
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". ECB's støtte til 
ESRB samt de opgaver, der tildeles 
ESRB, bør foregå, uden at princippet om 
ECB's uafhængighed i udførelsen af 
opgaverne berøres heraf i henhold til 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en
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Ændringsforslag 90
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5d) ESRB bør have til opgave at overvåge 
og vurdere systemisk risiko under 
normale forhold med henblik på at 
mindske systemets eksponering over for 
risikoen for de sammenbrud af de 
systemiske komponenter og at forbedre 
det finansielle systems 
modstandsdygtighed over for kriser.  
ESRB bør i denne forbindelse øge den 
finansielle stabilitet og mindske de 
negative indvirkninger på væksten og 
brugen af realøkonomien. ESRB bør for 
at udføre sine opgaver analysere alle de 
relevante oplysninger, navnlig den 
relevante lovgivning, som kan have 
indflydelse på den finansielle stabilitet, 
som f.eks. regnskabs-, konkurs- og 
kautioneringsbestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 91
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Når det er relevant, bør ESRB udstede 
advarsler og anbefalinger af generel 
karakter for Fællesskabet som helhed, 
enkelte medlemsstater eller grupper af 
medlemsstater med en nærmere angivet 
frist for gennemførelse af de relevante 
initiativer.

(8) Når det er relevant, bør ESRB udstede 
og offentliggøre advarsler og anbefalinger 
af generel karakter for Fællesskabet som 
helhed, enkelte medlemsstater eller grupper 
af medlemsstater med en nærmere angivet 
frist for gennemførelse af de relevante 
initiativer.

Or. en
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Ændringsforslag 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Når det er relevant, bør ESRB udstede 
advarsler og anbefalinger af generel 
karakter for Fællesskabet som helhed, 
enkelte medlemsstater eller grupper af 
medlemsstater med en nærmere angivet 
frist for gennemførelse af de relevante 
initiativer.

(8) Når det er relevant, bør ESRB udstede 
advarsler og anbefalinger af generel 
karakter for Fællesskabet som helhed, 
enkelte medlemsstater eller grupper af 
medlemsstater med en nærmere angivet 
frist for gennemførelse af de relevante 
initiativer. Hvis disse advarsler eller 
anbefalinger stiles til enkelte eller en 
gruppe af medlemsstater, bør ESRB også 
foreslå passende støtteforanstaltninger, 
som f.eks. kunne tilvejebringes af Det 
Europæiske System af Centralbanker.

Or. en

Begrundelse

The creation of the EU single market of financial services imposes coordinated action to face 
potential emergency situations, since the crisis in one Member State could rapidly spread 
across the borders. The ESRB has appropriate tools and a privileged point of view to identify 
emergency situations at early stage; therefore there is a value in conferring to the ESRB the 
power to declare the existence of an emergency situation. Such provision should be coupled 
with an amendment to the ESAs Regulations in order to enabling the relevant ESA to make 
decisions directly applicable to competent national authorities in order to steer a coordinated 
intervention.

Ændringsforslag 93
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Når det er relevant, bør ESRB udstede 
advarsler og anbefalinger af generel 
karakter for Fællesskabet som helhed, 

(8) Når det er relevant, bør ESRB udstede 
advarsler og anbefalinger af generel 
karakter for Fællesskabet som helhed, 
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enkelte medlemsstater eller grupper af 
medlemsstater med en nærmere angivet 
frist for gennemførelse af de relevante 
initiativer.

enkelte medlemsstater eller grupper af 
medlemsstater med en nærmere angivet 
frist for gennemførelse af de relevante 
initiativer. Når det er relevant, bør ESRB 
bekendtgøre, at der foreligger en 
krisesituation, og foranledige, at de 
europæiske tilsynsmyndigheder griber 
ind.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget følger af ændringsforslaget til artikel 3 og 16 vedrørende ESRB's 
hovedopgaver. Anbefalinger og advarsler fra ESRB får sandsynligvis betydelig indvirkning på 
de finansielle markeder og medlemsstaternes økonomier. Formålet med de foreslåede 
ændringsforslag er at styrke ESRB's evne til at stabilisere den økonomiske situation lige fra 
starten af krisen. ESRB bør være i stand til at tilbyde passende støtteinstrumenter, som ville 
blive meddelt sammen med anbefalingerne eller advarslerne.

Ændringsforslag 94
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Når det er relevant, bør ESRB udstede 
advarsler og anbefalinger af generel 
karakter for Fællesskabet som helhed, 
enkelte medlemsstater eller grupper af 
medlemsstater med en nærmere angivet 
frist for gennemførelse af de relevante 
initiativer.

(8) Når det er relevant, bør ESRB udstede 
advarsler og anbefalinger af generel 
karakter for Fællesskabet som helhed, 
enkelte medlemsstater eller grupper af 
medlemsstater med en nærmere angivet 
frist for gennemførelse af de relevante 
initiativer. Når det er relevant, bør ESRB 
bekendtgøre, at der foreligger en 
krisesituation, og foranledige, at de 
europæiske tilsynsmyndigheder griber 
ind.

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser kræver en koordineret indsats 
for at håndtere eventuelle krisesituationer, eftersom en krise i én medlemsstat hurtigt kan 
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brede sig over grænserne. ESRB har de relevante redskaber og et privilegeret synspunkt med 
hensyn til at identificere krisesituationer på et tidligt stadium. Det kan derfor godt betale sig 
at give ESRB beføjelse til at erklære, at der foreligger en krisesituation.

Ændringsforslag 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Når det er relevant, bør ESRB udstede 
advarsler og anbefalinger af generel 
karakter for Fællesskabet som helhed, 
enkelte medlemsstater eller grupper af 
medlemsstater med en nærmere angivet 
frist for gennemførelse af de relevante 
initiativer.

(8) Når det er relevant, bør ESRB udstede 
advarsler og anbefalinger af generel 
karakter for Fællesskabet som helhed, 
enkelte medlemsstater eller grupper af 
medlemsstater med en nærmere angivet 
frist for gennemførelse af de relevante 
initiativer. Når det er relevant, bør ESRB 
bekendtgøre, at der foreligger en 
krisesituation, og foranledige, at de 
europæiske tilsynsmyndigheder griber 
ind.

Or. en

Begrundelse

Oprettelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser kræver en koordineret indsats 
for at håndtere eventuelle krisesituationer, eftersom en krise i én medlemsstat hurtigt kan 
brede sig over grænserne. ESRB har de relevante redskaber og et privilegeret synspunkt med 
hensyn til at identificere krisesituationer på et tidligt stadium. Det kan derfor godt betale sig 
at give ESRB beføjelse til at erklære, at der foreligger en krisesituation.

Ændringsforslag 96
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt ESRB konstaterer en risiko, der 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
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stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Den Europæiske 
Union i alvorlig fare, bør det være i stand 
til at udsende en advarsel om, at der 
foreligger en krisesituation. ESRB bør i 
dette tilfælde straks underrette Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, de 
nationale tilsynsmyndigheder og Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed om sin 
advarsel. I tilfælde af en krisesituation 
bør ESRB udsende en advarsel om krisen.

Or. en

Begrundelse

De nationale kompetente myndigheder bør også underrettes direkte om eventuelle advarsler.

Ændringsforslag 97
Thomas Mann

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (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 Den Europæiske 
Union i alvorlig fare, bør det være i stand 
til at udsende en advarsel om, at der 
foreligger en krisesituation. ESRB bør i 
dette tilfælde straks underrette Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, de 
nationale tilsynsmyndigheder og Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed om sin 
advarsel. I tilfælde af en krisesituation 
bør ESRB udsende en advarsel om krisen.

Or. en
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Ændringsforslag 98
Wolf Klinz

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 
Rådets forordning (EF) nr. …/….

(9) For at øge advarslernes og 
anbefalingernes vægt og legitimitet bør de 
sendes gennem Europa-Parlamentet, 
Rådet og, når det er relevant, Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed (ESA) og 
nationale tilsynsmyndigheder. 

Or. en

Begrundelse

De nationale kompetente myndigheder bør også underrettes direkte om eventuelle advarsler.

Ændringsforslag 99
Miguel Portas

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 

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

Rådets forordning (EF) nr. …/… og Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger, der 
blev oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. …/….

Or. en

Ændringsforslag 100
Gianni Pittella

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 
Rådets forordning (EF) nr. …/….

(9) For at øge advarslernes og 
anbefalingernes vægt og legitimitet bør de 
sendes direkte til adressaterne med kopi til 
Europa-Parlamentet, 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 
Rådets forordning (EF) nr. …/….

Or. en

Begrundelse

Den kendsgerning, at anbefalingerne udsendes via Rådet, kan medføre manglende sikkerhed 
for, at de hovedsageligt er baseret på tekniske evalueringer. Der er derfor behov for at sikre 
passende direkte kommunikationsprocedurer med modtagerne af anbefalingerne ud over 
Rådet og Europa-Parlamentet. Det forholdstal, der ligger til grund for ændringsforslaget, 
blev allerede fremsat af Økofinrådet.
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Ændringsforslag 101
Leonardo Domenici

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 
Rådets forordning (EF) nr. …/….

(9) For at øge advarslernes og 
anbefalingernes vægt og legitimitet bør de 
sendes direkte til adressaterne med kopi til 
Europa-Parlamentet, 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 
Rådets forordning (EF) nr. …/….

Or. en

Begrundelse

Den kendsgerning, at anbefalingerne udsendes via Rådet, kan medføre manglende sikkerhed 
for, at de hovedsageligt er baseret på tekniske evalueringer. Der er derfor behov for at sikre 
passende direkte kommunikationsprocedurer med modtagerne af anbefalingerne ud over 
Rådet og Europa-Parlamentet. Det forholdstal, der ligger til grund for ændringsforslaget, 
blev allerede fremsat af Økofinrådet.

Ændringsforslag 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 

(9) For at øge advarslernes og 
anbefalingernes vægt og legitimitet bør de 
sendes direkte til adressaterne med kopi til 
Europa-Parlamentet, Rådet og, når det er 
relevant, Den Europæiske Bankmyndighed, 
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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 
Rådets forordning (EF) nr. …/….

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 
Rådets forordning (EF) nr. …/….

Or. en

Begrundelse

Den kendsgerning, at anbefalingerne udsendes via Rådet, kan medføre manglende sikkerhed 
for, at de hovedsageligt er baseret på tekniske evalueringer. Der er derfor behov for at sikre 
passende direkte kommunikationsprocedurer med modtagerne af anbefalingerne ud over 
Rådet og Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 103
Gianni Pittella

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 til at begrunde enhver 
undladelse af at overholde ESRB's 
anbefalinger (mekanisme, som kræver 
handling eller forklaring). ESRB bør være 
i stand til at søge råd hos Europa-
Parlamentet og Rådet i tilfælde, hvor det 
ikke er tilfreds med den måde, hvorpå 
adressaterne har fulgt op på 
anbefalingerne.

Or. en
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Begrundelse

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. It would be therefore 
appropriate to allow the ESRB to seek recourse to the Council and to the European 
Parliament also in cases where it is not satisfied on how the addressees have followed up the 
recommendations. Indeed, the simple “execution” of ESRB recommendations could not be 
sufficient.

Ændringsforslag 104
Leonardo Domenici

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 til at begrunde enhver 
undladelse af at overholde ESRB's 
anbefalinger, medmindre manglende 
skridt kan begrundes behørigt (mekanisme, 
som kræver handling eller forklaring).
ESRB bør være i stand til at søge råd hos 
Europa-Parlamentet og Rådet i tilfælde, 
hvor det ikke er tilfreds med den måde, 
hvorpå adressaterne har fulgt op på 
anbefalingerne.

Or. en

Begrundelse

Den kendsgerning, at ESRB's anbefalinger ikke er juridisk bindende, medfører et behov for, at 
Rådet og Europa-Parlamentet fører passende tilsyn med gennemførelsen af ESRB's 
anbefalinger. Erfaringen har netop vist, at de nationale myndigheder ikke har lagt stor vægt 
på periodiske advarsler fra ECB.
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Ændringsforslag 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 til at begrunde enhver 
undladelse af at overholde ESRB's 
anbefalinger, medmindre manglende 
skridt kan begrundes behørigt (mekanisme, 
som kræver handling eller forklaring). 
ESRB bør være i stand til at søge råd hos 
Europa-Parlamentet og Rådet i tilfælde, 
hvor det ikke er tilfreds med den måde, 
hvorpå adressaterne har fulgt op på 
anbefalingerne.

Or. en

Begrundelse

Den kendsgerning, at ESRB's anbefalinger ikke er juridisk bindende, medfører et behov for, at 
Rådet og Europa-Parlamentet fører passende tilsyn med gennemførelsen af ESRB's 
anbefalinger. Erfaringen har netop vist, at de nationale myndigheder ikke har lagt stor vægt 
på periodiske advarsler fra ECB. Det ville derfor være passende også at tillade ESRB at søge 
råd hos Rådet og Europa-Parlamentet i tilfælde, hvor det ikke er tilfreds med den måde, 
hvorpå adressaterne har fulgt op på anbefalingerne.

Ændringsforslag 106
Olle Ludvigsson

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 

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

fremme overholdelsen på.

Or. en

Ændringsforslag 107
Ramon Tremosa i Balcells

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) Formanden for ESRB bør inviteres til 
en høring to gange om året i Europa-
Parlamentet i forbindelse med 
offentliggørelsen af den halvårlige ESRB-
rapport, oftere i tilfælde af omfattende uro 
på finansmarkederne og i en anden 
sammenhæng end den monetære dialog 
mellem Europa-Parlamentet og 
præsidenten for Den Europæiske 
Centralbank.

Or. en

Ændringsforslag 108
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I betragtning af den kendsgerning, 
at banker og finansielle institutioner fra 
ikkeeuropæiske økonomiske 
samarbejdsområder/Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning kan drive 
virksomhed inden for Unionen, under 
forudsætning af tilladelse fra deres 
hjemland, kan en repræsentant på højt 
plan fra hvert af disse lande inviteres til at 
deltage i møderne i ESRB's generelle råd.
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Or. en

Ændringsforslag 109
Derk Jan Eppink

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) De indbyrdes relationer mellem 
finansieringsinstitutter og finansielle 
markeder indebærer, at overvågningen og 
vurderingen af potentielle systemiske risici 
bør baseres på en bred vifte af relevante 
makroøkonomiske og mikrofinansielle data 
og indikatorer. ESRB bør derfor have 
adgang til alle de oplysninger, som er 
nødvendige for at udføre dets opgaver, men 
skal sikre, at disse data forbliver fortrolige, 
hvis det kræves.

(16) De indbyrdes relationer mellem 
finansieringsinstitutter og finansielle 
markeder indebærer, at overvågningen og 
vurderingen af potentielle systemiske risici 
bør baseres på en bred vifte af relevante 
makroøkonomiske og mikrofinansielle data 
og indikatorer. ESRB bør derfor have 
adgang til alle de relevante oplysninger, 
som er nødvendige for at udføre dets 
opgaver, men skal sikre, at disse data 
forbliver fortrolige, hvis det kræves med 
det formål at opretholde markedets 
stabilitet.

Or. en

Begrundelse

Fortrolighed er et af de vigtigste elementer, når man ser på ESRB's arbejde. Eventuelle 
oplysninger, der kommer ud før tiden, kan få en alvorlig indvirkning på markedet.

Ændringsforslag 110
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) De indbyrdes relationer mellem 
finansieringsinstitutter og finansielle 
markeder indebærer, at overvågningen og 
vurderingen af potentielle systemiske risici 
bør baseres på en bred vifte af relevante 
makroøkonomiske og mikrofinansielle data 

(16) De indbyrdes relationer mellem 
finansieringsinstitutter og finansielle 
markeder indebærer, at overvågningen og 
vurderingen af potentielle systemiske risici 
bør baseres på en bred vifte af relevante 
makroøkonomiske og mikrofinansielle data 
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og indikatorer. ESRB bør derfor have 
adgang til alle de oplysninger, som er 
nødvendige for at udføre dets opgaver, men 
skal sikre, at disse data forbliver fortrolige, 
hvis det kræves.

og indikatorer. ESRB bør derfor have 
adgang til alle de oplysninger, som er 
nødvendige for at udføre dets opgaver, men 
skal sikre, at disse data forbliver fortrolige, 
hvis det kræves. Disse oplysninger bør 
som regel være som resumé eller i 
aggregeret form, medmindre der kan være 
en vedvarende og alvorlig risiko for 
markedsforstyrrelse, suppleret med 
objektivt verificerbare data. Hvis ESRB 
anmoder om data, som ikke er et resumé 
eller i aggregeret form, skal de 
pågældende finansielle institutioner have 
adgang til at give udtryk for deres 
synspunkter om fordelene ved en sådan 
anmodning.

Or. en

Begrundelse

Skal sammenholdes med ændringsforslag til artikel 15. ESRB's rolle skal være 
makroprudentiel, og der skulle derfor som regel ikke være behov for at få adgang til 
virksomhedsspecifik information.

Ændringsforslag 111
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Den Europæiske Myndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger og 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
bør være medlemmer af de relevante 
krisestyringskomitéer, som er en del af de 
internationale tilsynsinstanser.

Or. en
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Ændringsforslag 112
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Markedsdeltagerne kan levere 
værdifulde oplysninger til forståelse af de 
udviklingstendenser, som påvirker det 
finansielle system. Efter behov bør ESRB 
derfor høre interessenter fra den private 
sektor (repræsentanter for finanssektoren, 
forbrugersammenslutninger, brugergrupper 
inden for finansielle tjenesteydelser 
oprettet af Kommissionen eller i henhold 
til fællesskabslovgivning mv.) og give dem 
en rimelig mulighed for at fremsætte 
bemærkninger.

(17) Markedsdeltagerne kan levere 
værdifulde oplysninger til forståelse af de 
udviklingstendenser, som påvirker det 
finansielle system. Efter behov bør ESRB 
derfor høre interessenter fra den private 
sektor (repræsentanter for finanssektoren, 
forbrugersammenslutninger, brugergrupper 
inden for finansielle tjenesteydelser 
oprettet af Kommissionen eller i henhold 
til EU-lovgivningen mv.) og give dem en 
rimelig mulighed for at fremsætte 
bemærkninger via et formelt rådgivende 
panel.

Or. en

Begrundelse

Høring af interessenter bliver sandsynligvis mere nyttig for ESRB's markedsforståelse, hvis 
den foretages via et formelt panel af aktører.

Ændringsforslag 113
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der nedsættes et europæisk udvalg for 
systemiske risici, i det følgende benævnt 
"ESRB".

Der nedsættes et europæisk udvalg for 
systemiske risici, i det følgende benævnt 
"ESRB". Det skal have hjemsted i 
Luxembourg.

Or. en

Begrundelse

ESRB bør have hjemsted i Luxembourg i overensstemmelse med artikel 10 i den beslutning, 
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der blev truffet af medlemsstaterne den 8. april 1965 om tilskrivning af hjemsteder for EU-
institutionerne.

Ændringsforslag 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. ESFS skal omfatte:

a) ESRB

b) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(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] 
b) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Bankvæsen), der blev oprettet ved 
forordning (EU) nr. .../2010 (EBA) 
e) Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
(Det Fælles Udvalg), der nedsættes i 
artikel 40 i hver forordning (EU) nr. .../... 
[EBA], nr. .../... [ESMA], nr. 
.../...[EIOPA]]
f) de myndigheder i medlemsstaterne, der 
henvises til i artikel 1, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. .../... [ESMA], artikel 1, stk. 2, 
forordning (EU) nr. …/2009 [EIOPA] og 
artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
…/… [EBA] 
g) Kommissionen, som skal varetage de 
opgaver, der er omhandlet i artikel 7 og 9 
i forordningerne (EU) nr. .../...[EBA], nr. 
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.../... [ESMA] og nr. .../...[EIOPA]
De ESA'er, der er omhandlet af punkt b), 
c) og d) skal have sæde i Frankfurt.

Or. en

Ændringsforslag 115
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "finansieringsinstitut": ethvert 
foretagende, hvis hovedvirksomhed er at 
modtage indskud, yde lån, 
forsikringstjenester eller andre finansielle 
tjenesteydelser til sine kunder eller 
medlemmer, eller at foretage finansielle 
investeringer eller handelsmæssige 
aktiviteter for egen regning

a) "finansieringsinstitut": ethvert 
foretagende, hvis hovedvirksomhed er at 
modtage indskud, yde lån, 
forsikringstjenester eller andre finansielle 
tjenesteydelser til sine kunder eller 
medlemmer, eller at foretage finansielle 
investeringer eller handelsmæssige 
aktiviteter for egen regning og ethvert 
andet foretagende eller anden enhed, der 
er etableret i Den Europæiske Union, hvis 
virksomhed er af tilsvarende karakter, 
selv om de ikke har nogen direkte 
kontakter med den brede offentlighed.

Or. en

Ændringsforslag 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "finansielt system": alle 
finansieringsinstitutter, finansielle 
markeder og finansielle 
markedsinfrastrukturer.

b) "finansielt system": alle 
finansieringsinstitutter, finansielle 
markeder, produkter og finansielle 
markedsinfrastrukturer.

Or. en
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Ændringsforslag 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "systemisk risiko": risikoen for 
afbrydelse af finansielle tjenester, som 
skyldes væsentlig forringelse af hele eller 
dele af det finansielle system, og som kan 
have alvorlige negative konsekvenser for 
realøkonomien. I denne forbindelse kan 
enhver type finansiel institution og 
formidler, marked, infrastruktur og 
instrument have systemisk betydning.

Or. en

Ændringsforslag 118
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESRB er ansvarligt for makrotilsynet 
med det finansielle system i Fællesskabet 
med det formål at forebygge og reducere 
systemiske risici i det finansielle system, 
undgå omfattende finansiel uro, bidrage til 
et velfungerende indre marked og sikre, at 
finanssektoren yder et betydeligt bidrag til 
økonomisk vækst.

1. ESRB er ansvarligt for makrotilsynet 
med det finansielle system i Fællesskabet 
med det formål at forebygge og reducere 
systemiske risici i det finansielle system, 
undgå perioder med omfattende finansiel 
uro, bidrage til et velfungerende indre 
marked og at sikre, at finanssektoren yder 
et betydeligt bidrag til økonomisk vækst og 
derved bidrage til gennemførelse af 
Unionens mål i henhold til artikel 3 i 
traktaten om Den Europæiske Union.

Or. en
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Ændringsforslag 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESRB er ansvarligt for makrotilsynet 
med det finansielle system i Fællesskabet 
med det formål at forebygge og reducere 
systemiske risici i det finansielle system, 
undgå omfattende finansiel uro, bidrage til 
et velfungerende indre marked og sikre, at 
finanssektoren yder et betydeligt bidrag til 
økonomisk vækst.

1. ESRB er ansvarligt for makrotilsynet 
med det finansielle system i Fællesskabet 
med det formål at forebygge og reducere 
systemiske risici i det finansielle system, 
undgå omfattende finansiel uro, bidrage til 
et velfungerende indre marked og sikre, at 
finanssektoren yder et betydeligt bidrag til 
økonomisk vækst og derved tager hensyn 
til artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union.

Or. en

Begrundelse

Finansielle kriser kan få stor indvirkning på EU's formål, ikke blot på det indre marked eller 
på den økonomiske vækst, hvorfor der henvises til formålet med EU, som det er fastsat i 
artikel 3 i TEU.

Ændringsforslag 120
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESRB er ansvarligt for makrotilsynet 
med det finansielle system i Fællesskabet 
med det formål at forebygge og reducere 
systemiske risici i det finansielle system, 
undgå omfattende finansiel uro, bidrage til 
et velfungerende indre marked og sikre, at 
finanssektoren yder et betydeligt bidrag til 
økonomisk vækst.

1. ESRB er ansvarligt for makrotilsynet 
med det finansielle system i Fællesskabet 
med det formål at forebygge og reducere 
systemiske risici i det finansielle system, 
især udviklingen af fremtidige 
kreditbobler i Unionen, for at undgå 
omfattende finansiel uro, bidrage til et 
velfungerende indre marked og sikre, at 
finanssektoren yder et betydeligt bidrag til 
økonomisk vækst.
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Or. en

Begrundelse

Betydningen af kreditbobler i den aktuelle krise gør det obligatorisk at have en tydelig 
anbefaling af imødegåelsen heraf som et af ESRB's mål.

Ændringsforslag 121
Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de nødvendige data identificeres 
og/eller indsamles fra alle finansielle 
institutioner og gennem de europæiske 
tilsynsmyndigheder

Or. en

Begrundelse

Systemisk relevante finansielle institutioners finansielle situation, den potentielle 
tilstedeværelse af aktivbobler eller markedsinfrastrukturernes gode funktion kan ikke vurderes 
på behørig vis uden tilstrækkelige data.

Ændringsforslag 122
Gianni Pittella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de nødvendige data identificeres 
og/eller indsamles fra alle finansielle 
institutioner og gennem de europæiske 
tilsynsmyndigheder

Or. en
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Begrundelse

Systemisk relevante finansielle institutioners finansielle situation, den potentielle 
tilstedeværelse af aktivbobler eller markedsinfrastrukturernes gode funktion kan ikke vurderes 
på behørig vis uden tilstrækkelige data.

Ændringsforslag 123
Gianni Pittella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at udsende advarsler, hvis risiciene anses 
for betydelige

c) at udsende advarsler, hvis risiciene anses 
for betydelige, og i givet fald erklære 
eksistensen af en krisesituation

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede ændringsforslag har til hensigt at give ESRB beføjelser til at erklære, at der 
foreligger en krisesituation for at sætte den relevante ESA i stand til at træffe beslutninger, 
som gælder umiddelbart for kompetente nationale myndigheder, som styrer en koordineret 
indgriben. Denne bestemmelse bør kobles sammen med et ændringsforslag til ESA's 
forskrifter.

Ændringsforslag 124
Leonardo Domenici

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at udsende advarsler, hvis risiciene anses 
for betydelige

c) at udsende advarsler, hvis risiciene anses 
for betydelige, og i givet fald erklære 
eksistensen af en krisesituation

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede ændringsforslag har til hensigt at give ESRB beføjelser til at erklære, at der 
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foreligger en krisesituation for at sætte den relevante ESA i stand til at træffe beslutninger, 
som gælder umiddelbart for kompetente nationale myndigheder, som styrer en koordineret 
indgriben.

Ændringsforslag 125
Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at udsende advarsler, hvis risiciene anses 
for betydelige

c) at udsende advarsler, hvis risiciene anses 
for betydelige, og offentliggøre dem, hvis 
det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 126
Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at fremsætte anbefalinger med henblik 
på afhjælpende tiltag, hvis det er relevant

d) at fremsætte anbefalinger med henblik 
på afhjælpende tiltag, og offentliggøre 
dem, hvis det er relevant

Or. en

Ændringsforslag 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at foreslå passende 
støtteforanstaltninger til styrkelse af de 
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foreslåede afværgeforanstaltninger

Or. en

Begrundelse

Anbefalinger og advarsler fra ESRB får sandsynligvis betydelig indvirkning på de finansielle 
markeder og medlemsstaternes økonomier. Formålet med de foreslåede ændringsforslag er at 
styrke ESRB's evne til at stabilisere den økonomiske situation lige fra starten af krisen. ESRB 
bør være i stand til at tilbyde passende støtteinstrumenter, som ville blive meddelt sammen 
med anbefalingerne eller advarslerne. Denne kompetence øger ESRB's effektivitet.

Ændringsforslag 128
Derk Jan Eppink

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESRB har et generelt råd, en 
styringskomité og et sekretariat.

1. ESRB har et generelt råd, en 
styringskomité, et sekretariat og en 
rådgivende teknisk komité.

Or. en

Ændringsforslag 129
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det generelle råd træffer de 
beslutninger, der er nødvendige for 
udførelsen af de opgaver, der er henlagt til 
ESRB.

2. Det generelle råd træffer de 
beslutninger, der er nødvendige for 
udførelsen af de opgaver, der henvises til i 
punkt c) og d) i artikel 3, stk. 2, og sikrer 
udførelsen af alle de opgaver, der er 
henlagt til ESRB.

Or. en
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Begrundelse

Styringskomitéen bør spille en større rolle i ESRB's arbejde. Det generelle råds beføjelse til at 
træffe beslutninger bør begrænses til udstedelse af advarsler og anbefalinger, da det ellers 
efterlader ESRB som værende ufleksibelt og for langsomt. Styringskomitéen bør således være 
ansvarlig for alt igangværende arbejde og for udarbejdelse af det generelle råds 
beslutninger.

Ændringsforslag 130
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Styringskomitéen bistår med 
beslutningstagningen i ESRB, idet den 
deltager i forberedelsen af møderne i det 
generelle råd, gennemgår de dokumenter, 
der skal drøftes, og overvåger de 
fremskridt, der sker i ESRB's løbende 
arbejde.

3. Styringskomitéen bistår med 
beslutningstagningen i ESRB, idet den 
identificerer og prioriterer risici, deltager i 
forberedelsen af møderne i det generelle 
råd, idet den udfører de opgaver, der 
henvises til i punkt e) til h) i artikel 3, stk. 
2, gennemgår de dokumenter, der skal 
drøftes, og overvåger de fremskridt, der 
sker i ESRB's løbende arbejde.

Or. en

Begrundelse

Styringskomitéen bør spille en større rolle i ESRB's arbejde. Det generelle råds beføjelse til at 
træffe beslutninger bør begrænses til udstedelse af advarsler og anbefalinger, da det ellers 
efterlader ESRB som værende ufleksibelt og for langsomt. Styringskomitéen bør således være 
ansvarlig for alt igangværende arbejde og for udarbejdelse af det generelle råds 
beslutninger.
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Ændringsforslag 131
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Styringskomitéen bistår med 
beslutningstagningen i ESRB, idet den 
deltager i forberedelsen af møderne i det 
generelle råd, gennemgår de dokumenter, 
der skal drøftes, og overvåger de 
fremskridt, der sker i ESRB's løbende 
arbejde.

3. Styringskomitéen bistår med 
beslutningstagningen i ESRB, idet den 
deltager i forberedelsen af møderne i det 
generelle råd, gennemgår de dokumenter, 
der skal drøftes, og overvåger de 
fremskridt, der sker i ESRB's løbende 
arbejde. Mens rådet skal træffe 
beslutninger om sektorielle spørgsmål, 
skal styringskomitéen arbejde tæt sammen 
med den kompetente europæiske 
myndighed og dens tilknyttede gruppe af 
berørte parter om udarbejdelsen af 
mødedokumenterne.

Or. it

Ændringsforslag 132
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Styringskomitéen bistår med 
beslutningstagningen i ESRB, idet den 
deltager i forberedelsen af møderne i det 
generelle råd, gennemgår de dokumenter, 
der skal drøftes, og overvåger de 
fremskridt, der sker i ESRB's løbende 
arbejde.

3. Styringskomitéen bistår med 
beslutningstagningen i ESRB, idet den 
deltager i forberedelsen af møderne i det 
generelle råd, gennemgår de dokumenter, 
der skal drøftes, og overvåger de 
fremskridt, der sker i ESRB's løbende 
arbejde. Mens rådet skal træffe 
beslutninger om sektorielle spørgsmål, 
skal styringskomitéen arbejde tæt sammen 
med den kompetente europæiske 
myndighed og dens tilknyttede gruppe af 
berørte parter om udarbejdelsen af 
mødedokumenterne.
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Or. it

Ændringsforslag 133
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den uafhængige rådgivende 
ekspertkomité, der henvises til i artikel 
12a, giver upartiske råd og 
baggrundsinformation om de områder, 
der er relevante for ESRB's arbejde og det 
finansielle systems stabilitet som helhed.

Or. en

Begrundelse

Ud over den rådgivende tekniske komité bør et uafhængigt organ af akademikere og eksperter 
forsyne ESB med upartisk rådgivning og baggrundsinformation om relevante områder. 
Formanden for den rådgivende ekspertkomité får sæde i styringskomitéen.

Ændringsforslag 134
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De europæiske tilsynsmyndigheder 
fungerer som konsulenter og eksperter i 
ESRB, hvad angår de makroøkonomiske 
risikoprofiler inden for de forskellige 
sektorer for finansielle tjenesteydelser.

Or. it
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Ændringsforslag 135
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De europæiske tilsynsmyndigheder 
fungerer som konsulenter og eksperter i 
ESRB, hvad angår de makroøkonomiske 
risikoprofiler inden for de forskellige 
sektorer for finansielle tjenesteydelser.

Or. it

Ændringsforslag 136
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Formanden og næstformanden for 
ESRB vælges for en periode på fem år af 
og blandt medlemmerne af det generelle 
råd, der også er medlemmer af Den 
Europæiske Centralbanks Generelle Råd. 
De kan genvælges.

1. Formanden for ESRB vælges for en 
periode på fem år af og blandt 
medlemmerne af det generelle råd, der 
også er medlemmer af Den Europæiske 
Centralbanks Generelle Råd. Formanden
kan genvælges.

Or. it

Ændringsforslag 137
Astrid Lulling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Første næstformand og anden 
næstformand vælges af og blandt 
medlemmerne af Den Europæiske 
Centralbanks Generelle Råd for samme 
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periode som for medlemskabet af Det 
Generelle Råd, under hensyntagen til 
behovet for en ligelig repræsentation af 
medlemsstater og af medlemsstater inden 
for og uden for euroområdet. De kan 
genvælges.

Or. en

Begrundelse

Anden næstformand i ESRB bør også komme fra en central bank for at garantere det 
generelle råds uafhængighed og tillade en bedre afspejling af dets sammensætning.

Ændringsforslag 138
Udo Bullmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Første næstformand vælges af 
stemmeafgivende medlemmer af det 
generelle råd under hensyntagen til 
behovet for en ligelig repræsentation af 
medlemsstater og af medlemsstater inden 
for og uden for euroområdet. Han eller 
hun kan genvælges.

Or. en

Ændringsforslag 139
Alfredo Pallone

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. To næstformænd fungerer som 
formand for den europæiske 
tilsynsmyndighed for forsikrings- og 
arbejdsmarkedspensionsordninger og som 
formand for den europæiske 
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værdipapirtilsynsmyndighed.

Or. it

Ændringsforslag 140
Udo Bullmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Den anden næstformand skal være 
formand for Det Fælles Udvalg af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 141
Udo Bullmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Inden tiltrædelsen forelægger 
formanden og første næstformand for 
ESRB ved en offentlig høring en 
redegørelse for Europa-Parlamentet om, 
hvordan de agter at udøve deres hverv i 
henhold til denne forordning. Den anden 
næstformand høres af Europa-
Parlamentet i sin egenskab af formand 
for Det Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 142
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Næstformanden leder møderne i det 
generelle råd og/eller styringskomitéen, når 
formanden har forfald.

3. Næstformanden med den største 
anciennitet leder møderne i det generelle 
råd og/eller styringskomitéen, når 
formanden har forfald.

Or. it

Ændringsforslag 143
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis mandatperioden for de medlemmer
af Den Europæiske Centralbanks Generelle 
Råd, der er valgt som formand eller 
næstformand, slutter inden udløbet af den 
femårige periode, eller hvis formanden 
eller næstformanden af en eller anden 
grund er ude af stand til at udøve deres
hverv, vælges en ny formand eller 
næstformand i overensstemmelse med stk. 
1.

4. Hvis mandatperioden for det medlem af 
Den Europæiske Centralbanks Generelle 
Råd, der er valgt som formand, slutter 
inden udløbet af den femårige periode, 
eller hvis formanden af en eller anden 
grund er ude af stand til at udøve sit hverv, 
vælges en ny formand i overensstemmelse 
med stk. 1.

Or. it
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Ændringsforslag 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) cheferne for de nationale centralbanker b) et antal chefer for de nationale 
centralbanker, som ikke overstiger en 
tredjedel af det totale antal af 
medlemsstater og valgt af medlemmerne 
af ECB's generelle råd for samme periode 
som deres medlemskab af det generelle 
råd med hensyn til behovet for en ligelig 
repræsentation af store og små 
medlemsstater og af dem, der er inden for 
og uden for euroområdet

Or. en

Ændringsforslag 145
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (fa) seks uafhængige personer, hvoraf 
ESA skal udnævne to; for at mindske det 
mulige problem med at overfokusere på 
banker og for at øge kvaliteten af det 
generelle råds beslutninger, skal de 
nominerede ikke være medlemmer af 
ESA'erne, og de skal vælges på baggrund 
af deres generelle kompetencer og 
engagement i Unionen såvel som deres 
forskelligartede baggrunde inden for 
forskellige akademiske områder eller 
inden for den private sektor, navnligt i 
små og mellemstore virksomheder, 
fagforeninger og som udbydere eller 
forbrugere af finansielle tjenesteydelser; 
på tidspunktet for deres indstilling skal 
ESA'erne angive, hvilken person der også 
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skal være medlem af styringskomitéen; de 
indstillede personer skal bekræftes af de 
andre medlemmer af det generelle råd 
med stemmeret; ved udførelsen af deres 
opgaver må de indstillede personer 
hverken søge eller modtage instrukser fra 
regeringer, institutioner, organer, 
kontorer, enheder eller privatpersoner; de 
afholder sig fra enhver handling, der er 
uforenelig med deres hverv eller 
udførelsen af deres opgaver. 

Or. en

Ændringsforslag 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a og afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) seks uafhængige personer, hvoraf 
hvert tilsynsråd og hver interessentgruppe 
i de europæiske tilsynsmyndigheder 
udnævner én.
Personerne som omtalt i litra fa) må ikke 
være medlemmer af ESA'er, men vælges 
på grundlag af deres almindelige 
duelighed og deres diverse baggrund på 
det akademiske område eller i andre 
sektorer, navnlig i SMV'er, fagforeninger 
eller som leverandører eller forbrugere af 
finansielle tjenesteydelser. Personerne 
skal repræsentere en rimelig balance 
mellem køberside, sælgerside og 
arbejdstagerrepræsentanter.  På 
tidspunktet for deres indstilling skal 
ESA'erne angive, hvilken person der også 
skal være medlem af styringskomitéen. De 
indstillede personer skal bekræftes af de 
andre medlemmer af det generelle råd 
med stemmeret. Ved udførelsen af deres 
opgaver må de indstillede personer 
hverken søge eller modtage instrukser fra 
regeringer, institutioner, organer, 
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kontorer, enheder eller privatpersoner. De 
afholder sig fra enhver handling, der er 
uforenelig med deres hverv eller 
udførelsen af deres opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 147
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a og afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) seks uafhængige personer udpeget af 
de andre medlemmer af det generelle råd 
med stemmeret og bekræftet af Europa-
Parlamentet og Rådet. 
Personerne som omtalt i litra fa) skal 
vælges på grundlag af deres almindelige 
duelighed og forpligtelse over for 
Unionen og deres diverse baggrund på det 
akademiske område eller i den private 
sektor, navnlig i SMV'er, fagforeninger 
eller som leverandører eller forbrugere af 
finansielle tjenesteydelser. Inden deres 
indstilling skal det generelle råd angive, 
hvilken person der også skal være medlem 
af styringskomitéen. Ved udførelsen af 
deres opgaver må de indstillede personer 
hverken søge eller modtage instrukser fra 
regeringer, institutioner, organer, 
kontorer, enheder eller privatpersoner. De 
afholder sig fra enhver handling, der er
uforenelig med deres hverv eller 
udførelsen af deres opgaver.

Or. en

Begrundelse

Der skal udnævnes seks uafhængige eksperter af ESRB's generelle råd for at sikre deres 
uafhængighed. Europa-Parlamentets og Rådets bekræftelse vil styrke de udnævnte eksperters 
legitimitet. 
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Ændringsforslag 148
Miguel Portas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a og afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) seks uafhængige personer, der skal 
være udpeget af medlemmerne af det 
generelle råd med stemmeret. 
Personerne som udnævnt i litra fa) må 
ikke være medlemmer af ESA'er og skal 
vælges på grundlag af deres almindelige 
duelighed og forpligtelse over for 
Unionen og deres diverse baggrund på det 
akademiske område eller i den private 
sektor, navnlig i SMV'er, fagforeninger 
eller som leverandører eller forbrugere af 
finansielle tjenesteydelser. På tidspunktet 
for deres indstilling skal medlemmerne af 
det generelle råd angive, hvilken person 
der også skal være medlem af 
styringskomitéen. Ved udførelsen af deres 
opgaver må de udnævnte personer 
hverken søge eller modtage instrukser fra 
regeringer, institutioner, organer, 
kontorer, enheder eller privatpersoner. De 
afholder sig fra enhver handling, der er 
uforenelig med deres hverv eller 
udførelsen af deres opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 149
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) en person, der henholdsvis er 
udnævnt af Den Europæiske Faglige 
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Samarbejdsorganisation, BusinessEurope 
og Den Europæiske 
Forbrugerorganisation.

Or. en

Ændringsforslag 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) en repræsentant fra henholdsvis Den
Europæiske Faglige 
Samarbejdsorganisation, BusinessEurope 
og Den Europæiske 
Forbrugerorganisation.

Or. en

Begrundelse

Overvågningen af makroøkonomiske ubalancer inden for EU kræver, at de pågældende 
makroøkonomiske aktører deltager i ESRB's møder. Et råd bestående af hovedsagelig 
centralbanker er lig ubalance. De berørte grupper, der bærer de økonomiske og sociale risici 
forbundet med finansielle kriser, men som ikke har ansvaret for disse kriser, bør ligeledes få 
en plads ved dette bord.

Ændringsforslag 151
Miguel Portas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Følgende personer er medlemmer af det 
generelle råd og har ikke stemmeret:

a) en højtstående repræsentant pr. 
medlemsstat for den kompetente 
nationale tilsynsmyndighed

2. Formanden for Det Økonomiske og 
Finansielle Udvalg er medlem af det 
generelle råd og har ikke stemmeret.
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b) formanden for Det Økonomiske og 
Finansielle Udvalg.

Or. en

Ændringsforslag 152
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en højtstående repræsentant pr. 
medlemsstat for den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed

a) en højtstående repræsentant pr. 
medlemsstat for den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed i henhold til stk. 3;

Or. en

Begrundelse

Rotationssystemet i henhold til det behandlede emne sikrer, at de respektive eksperter ikke 
udelukkes fra sektorforbundne beslutninger. Der bør tages højde for en rimelig balance 
mellem den diversificerede repræsentation af sektoreksperter og et velfungerende ESRB. 
Beslutningen om at indstille de respektive højtstående repræsentanter skal være op til 
medlemsstaterne for at udnævne den pågældende person til at deltage i møder inden for 
personens kompetenceområde.

Ændringsforslag 153
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en højtstående repræsentant pr. 
medlemsstat for den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed

a) en højtstående repræsentant pr. 
medlemsstat for den i henhold til stk. 3
kompetente nationale tilsynsmyndighed

Or. de
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Begrundelse

Et nyt tilsynssystem skal både differentiere mellem forskellige risici på finansmarkederne og 
tage hensyn til forskellene mellem de finansielle institutioners forretningsmodeller. For at 
tage forskellen mellem forsikringsselskabernes og andre finansielle institutioners 
forretningsmodeller i betragtning skal også forsikringstilsynsmyndighederne være passende 
repræsenteret i ESRB.

Ændringsforslag 154
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der på dagsordenen for et møde er 
punkter, der hører under flere nationale 
tilsynsmyndigheders kompetence i samme 
medlemsstat, deltager den pågældende 
højtstående repræsentant kun i drøftelsen 
af spørgsmål, der hører under dennes 
kompetence.

3. I henhold til repræsentationen af 
nationale tilsynsmyndigheder roterer de
pågældende højtstående repræsentanter alt 
efter det pågældende emne, medmindre de 
nationale tilsynsmyndigheder er blevet 
enige om en fælles repræsentant.

Or. en

Begrundelse

Rotationssystemet i henhold til det behandlede emne sikrer, at de respektive eksperter ikke 
udelukkes fra sektorforbundne beslutninger. Der bør tages højde for en rimelig balance 
mellem den diversificerede repræsentation af sektoreksperter og et velfungerende ESRB. 
Beslutningen om at indstille de respektive højtstående repræsentanter skal være op til 
medlemsstaterne for at udnævne den pågældende person til at deltage i møder inden for 
personens kompetenceområde.

Ændringsforslag 155
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der på dagsordenen for et møde er 
punkter, der hører under flere nationale 

3. Ved repræsentationen af de nationale 
tilsynsmyndigheder deltager de forskellige 
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tilsynsmyndigheders kompetence i samme 
medlemsstat, deltager den pågældende 
højtstående repræsentant kun i drøftelsen 
af spørgsmål, der hører under dennes 
kompetence.

højtstående repræsentanter på skift, alt 
efter hvilket punkt på dagsordenen der 
drøftes, medmindre de nationale 
tilsynsmyndigheder er enedes om en 
fælles repræsentant.

Or. de

Begrundelse

Et nyt tilsynssystem skal både differentiere mellem forskellige risici på finansmarkederne og 
tage forskellene mellem de forskellige finansielle institutioners forretningsmodeller i 
betragtning. Derfor skal der sikres tilsynsmyndighederne for forsikringsselskaberne en 
passende repræsentation i bestyrelsen.

Ændringsforslag 156
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Medlemmer af det generelle råd, der 
ligeledes er medlemmer af ECB's 
Generelle Råd, skal handle uafhængigt i 
forbindelse med udførelsen af deres 
opgaver, navnlig i tilfælde hvor ESRB's 
beslutninger berører ECB's beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 157
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Formanden for det generelle råd 
indkalder til ordinære plenarmøder, der 
holdes mindst fire gange om året. Der kan 
indkaldes til ekstraordinære møder på 
initiativ af formanden for det generelle råd 
eller efter anmodning fra mindst en 

1. Formanden for det generelle råd 
indkalder til ordinære plenarmøder, der 
holdes mindst fire gange om året. Der kan 
indkaldes til ekstraordinære møder på 
initiativ af formanden for det generelle råd 
eller efter anmodning fra mindst en 
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tredjedel af de stemmeberettigede 
medlemmer.

tredjedel af medlemmerne.

Or. en

Ændringsforslag 158
Sharon Bowles

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. En højtstående repræsentant pr. ikke-
EU-medlem af Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde/Den 
Europæiske Frihandelssammenslutning 
kan indbydes til møderne i det generelle 
råd.

Or. en

Ændringsforslag 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert stemmeberettiget medlem af det 
generelle råd har én stemme.

1. Det generelle råd skal søge at opnå 
konsensus. Hvis dette ikke er muligt har 
hvert stemmeberettiget medlem af det 
generelle råd én stemme.

Ethvert medlem af rådet kan til enhver tid 
begære afstemning om et udkast til 
advarsel eller anbefaling.

Or. en
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Ændringsforslag 160
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det generelle råd er beslutningsdygtigt, 
når mindst to tredjedele af de 
stemmeberettigede medlemmer er til stede. 
Hvis det ikke er tilfældet, kan formanden 
indkalde til et ekstraordinært møde, på 
hvilket der kan træffes beslutning uden 
hensyn til reglen om beslutningsdygtighed.

3. Det generelle råd er beslutningsdygtigt 
ved fremmøde, når mindst to tredjedele af 
de stemmeberettigede medlemmer er til 
stede. Hvis det ikke er tilfældet, kan 
formanden indkalde til et ekstraordinært 
møde, på hvilket der kan træffes beslutning 
uden hensyn til reglen om 
beslutningsdygtighed ved fremmøde.

Or. en

Begrundelse

Beslutningsdygtigheden ved to tredjedele er berettiget, men det bør tydeliggøres, at 
stemmeprocessen ikke omfatter nogen stemmevægtning via tilføjelsen af ordet "fremmøde". 
ESRB er et europæisk organ, der ikke giver mulighed for repræsentationen af nationale 
interesser, og medlemmerne arbejder udelukkende på at opnå europæiske målsætninger. 

Ændringsforslag 161
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset stk. 2, kræver det et 
kvalificeret flertal på to tredjedele af 
stemmerne at kunne gøre en advarsel 
eller en anbefaling offentlig.

Or. en

Begrundelse

Beslutningsdygtigheden ved to tredjedele er berettiget, men det bør tydeliggøres, at 
stemmeprocessen ikke omfatter nogen stemmevægtning via tilføjelsen af ordet "fremmøde". 
ESRB er et europæisk organ, der ikke giver mulighed for repræsentationen af nationale 
interesser, og medlemmerne arbejder udelukkende på at opnå europæiske målsætninger.
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Ændringsforslag 162
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) næstformanden for ESRB b) de to næstformænd for ESRB, som 
også er formænd for EIOPA og ESMA

Or. it

Ændringsforslag 163
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) næstformanden for ESRB b) første og anden næstformand for ESRB

Or. en

Ændringsforslag 164
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) næstformanden for ESRB b) næstformanden og anden næstformand
for ESRB

Or. en

Begrundelse

Anden næstformand for ESRB og tre af de seks eksperter bør være medlemmer af 
styringskomitéen.
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Ændringsforslag 165
Derk Jan Eppink

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fem andre medlemmer af det generelle 
råd, der også er medlemmer af Den 
Europæiske Centralbanks Generelle Råd. 
De vælges af og blandt medlemmerne af 
det generelle råd, der også er medlemmer 
af Den Europæiske Centralbanks 
Generelle Råd, for en periode på to år

udgår

Or. en

Begrundelse

Grundet det generelle råds størrelse – i alt 61 medlemmer – bør en styringskomité, der bistår 
det generelle råd i beslutningsprocessen, sættes i stand til at arbejde hurtigt og effektivt.

Ændringsforslag 166
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fem andre medlemmer af det generelle 
råd, der også er medlemmer af Den 
Europæiske Centralbanks Generelle Råd. 
De vælges af og blandt medlemmerne af 
det generelle råd, der også er medlemmer 
af Den Europæiske Centralbanks 
Generelle Råd, for en periode på to år

c) to andre medlemmer af det generelle 
råd, der også er medlemmer af Den 
Europæiske Centralbanks Generelle Råd. 

Or. it
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Ændringsforslag 167
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fem andre medlemmer af det generelle 
råd, der også er medlemmer af Den 
Europæiske Centralbanks Generelle Råd. 
De vælges af og blandt medlemmerne af 
det generelle råd, der også er medlemmer 
af Den Europæiske Centralbanks 
Generelle Råd, for en periode på to år

c) seks andre medlemmer af det generelle 
råd, herunder tre uafhængige personer på 
rotationsbasis af hensyn til behovet for en 
nødvendig ligelig repræsentation af 
medlemsstaterne og landene inden for og 
uden for euroområdet. De vælges af 
medlemmerne af det generelle råd for en 
periode på to år

Or. en

Ændringsforslag 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fem andre medlemmer af det generelle 
råd, der også er medlemmer af Den 
Europæiske Centralbanks Generelle Råd. 
De vælges af og blandt medlemmerne af 
det generelle råd, der også er medlemmer 
af Den Europæiske Centralbanks Generelle 
Råd, for en periode på to år

c) to andre medlemmer af det generelle 
råd, der også er medlemmer af Den 
Europæiske Centralbanks Generelle Råd, 
idet de repræsenterer medlemsstater inden 
for og uden for euroområdet. De vælges 
af og blandt medlemmerne af det generelle 
råd, der også er medlemmer af Den 
Europæiske Centralbanks Generelle Råd, 
for en periode på to år

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at styrke styringskomitéens effektivitet ved at begrænse 
antallet af medlemmer i gruppen og tydeliggøre, at alle medlemmer kommer fra euro- og 
ikke-eurolande. Der skal være en ligelig repræsentation af centralbanker fra ikke-eurolande i 
ESRB's styringskomité.
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Ændringsforslag 169
Danuta Jazłowiecka

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fem andre medlemmer af det generelle 
råd, der også er medlemmer af Den 
Europæiske Centralbanks Generelle Råd. 
De vælges af og blandt medlemmerne af 
det generelle råd, der også er medlemmer 
af Den Europæiske Centralbanks Generelle 
Råd, for en periode på to år

c) fem andre medlemmer af det generelle 
råd, der også er medlemmer af Den 
Europæiske Centralbanks Generelle Råd, 
idet de proportionelt repræsenterer 
medlemsstater inden for og uden for 
euroområdet. De vælges af og blandt 
medlemmerne af det generelle råd, der 
også er medlemmer af Den Europæiske 
Centralbanks Generelle Råd, for en periode 
på to år

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at styrke styringskomitéens hensigtsmæssighed ved at 
tydeliggøre, at alle medlemmer kommer fra euro- og ikke-eurolande. Der skal være en ligelig 
repræsentation af centralbanker fra ikke-eurolande i ESRB's styringskomité.

Ændringsforslag 170
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fem andre medlemmer af det generelle 
råd, der også er medlemmer af Den 
Europæiske Centralbanks Generelle Råd. 
De vælges af og blandt medlemmerne af 
det generelle råd, der også er medlemmer 
af Den Europæiske Centralbanks Generelle 
Råd, for en periode på to år

c) fem andre medlemmer af det generelle 
råd, der også er medlemmer af Den 
Europæiske Centralbanks Generelle Råd, 
herunder ECB's næstformand af hensyn 
til behovet for en ligelig repræsentation af 
medlemsstaterne og landene inden for og 
uden for euroområdet. De vælges af og 
blandt medlemmerne af det generelle råd, 
der også er medlemmer af Den Europæiske 
Centralbanks Generelle Råd, for en periode 
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på fire år

Or. en

Begrundelse

Anden næstformand for ESRB og tre af de seks eksperter bør være medlemmer af 
styringskomitén.

Ændringsforslag 171
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et medlem af Europa-Kommissionen udgår

Or. en

Ændringsforslag 172
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) formanden for Den Europæiske 
Bankmyndighed

e) formanden for Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (banktilsyn)

Or. en
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Ændringsforslag 173
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) formanden for Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger

udgår

Or. it

Ændringsforslag 174
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) formanden for Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger

f) formanden for Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger)

Or. en

Ændringsforslag 175
Alfredo Pallone

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) formanden for Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 176
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) formanden for Den Europæiske 
Værdipapirtilsynsmyndighed

g) formanden for Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og 
Markeder)

Or. en

Ændringsforslag 177
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) formanden for Det Økonomiske og 
Finansielle Udvalg.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 178
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) formanden for Det Økonomiske og 
Finansielle Udvalg.

h) tre af de seks uafhængige personer som 
omtalt i artikel 6, stk. 1, litra fa.

Or. en

Begrundelse

Anden næstformand for ESRB og tre af de seks eksperter bør være medlemmer af 
styringskomitén.
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Ændringsforslag 179
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) formanden for det rådgivende 
ekspertudvalg.  

Or. en

Begrundelse

Ud over det rådgivende tekniske udvalg bør et uafhængigt organ af akademikere og eksperter 
levere upartisk rådgivning og baggrundsinformation vedrørende væsentlige spørgsmål til 
ESRB. Formanden for det rådgivende ekspertudvalg skal have en plads i styringskomitéen. 

Ændringsforslag 180
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bliver et valgt medlems mandat i 
styringskomitéen ledigt, besættes det med 
et nyt medlem, som vælges af det 
generelle råd.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 12 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det rådgivende tekniske udvalg Det rådgivende videnskabelige udvalg

Or. en

Begrundelse

Overvågningen af makroøkonomiske ubalancer inden for EU kræver deltagelse fra de 
pågældende makroøkonomiske aktører og det civile samfund. De berørte grupper, der bærer 
de økonomiske og sociale risici forbundet med finansielle kriser, men som ikke har ansvaret 
for disse kriser, bør ligeledes inddrages.

Ændringsforslag 182
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det rådgivende tekniske udvalg består 
af:

1. Det rådgivende tekniske udvalg består af 
15 eksperter med godkendte 
kvalifikationer og sikret uafhængighed 
som foreslået af styringskomitéen. De skal 
repræsentere en række forskellige 
erfaringer og færdigheder.

a) en repræsentant for hver national 
centralbank og en repræsentant for ECB
b) en repræsentant pr. medlemsstat for 
den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed
c) en repræsentant for Den Europæiske 
Bankmyndighed
d) en repræsentant for Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger
e) en repræsentant for Den Europæiske 
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Værdipapirtilsynsmyndighed
f) to repræsentanter for Kommissionen
g) en repræsentant for Det Økonomiske 
og Finansielle Udvalg.
Tilsynsmyndighederne i hver medlemsstat 
vælger en repræsentant til udvalget. Hvis 
der på dagsordenen for et møde er 
punkter, der hører under flere nationale 
tilsynsmyndigheders kompetence i samme 
medlemsstat, deltager den pågældende 
repræsentant kun i drøftelsen af 
spørgsmål, der hører under dennes 
kompetence.

De skal godkendes af det generelle råd for 
en mandatperiode på fire år, der kan 
fornys én gang.

Or. en

Begrundelse

En længere periode sikrer i større grad uafhængigheden. Derfor omfatter forslaget en 
periode på fire år, der kun kan fornys en enkelt gang.

Ændringsforslag 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det rådgivende tekniske udvalg består 
af:

1. Det rådgivende videnskabelige udvalg 
består af:

Or. en

Begrundelse

Overvågningen af makroøkonomiske ubalancer inden for EU kræver deltagelse fra de 
pågældende makroøkonomiske aktører og det civile samfund. De berørte grupper, der bærer 
de økonomiske og sociale risici forbundet med finansielle kriser, men som ikke har ansvaret 
for disse kriser, bør ligeledes inddrages.
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Ændringsforslag 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det rådgivende tekniske udvalg består 
af:

1. Det rådgivende videnskabelige udvalg 
består af:

Or. en

Ændringsforslag 185
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det rådgivende tekniske udvalg består 
af:

1. Det rådgivende videnskabelige udvalg 
består af:

Or. en

Ændringsforslag 186
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en repræsentant for hver national 
centralbank og en repræsentant for ECB

eksperter med godkendte kvalifikationer 
og sikret uafhængighed som foreslået af 
styringskomitéen.  De skal repræsentere 
en række forskellige erfaringer og 
færdigheder og have en afbalanceret 
baggrund og erfaring inden for 
sælgersiden (banker og andre udbydere af 
finansielle tjenesteydelser), købersiden 
(forbrugere, virksomheder og brugere og 
investorer inden for SMV'er) og ansatte i 
sektoren. De skal godkendes af det 
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generelle råd for en mandatperiode på to 
år med mulighed for fornyelse.

Or. en

Ændringsforslag 187
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en repræsentant pr. medlemsstat for 
den kompetente nationale 
tilsynsmyndighed

(b) en ekspert med godkendte 
kvalifikationer og sikret uafhængighed 
som udnævnt af Den Europæiske Faglige 
Samarbejdsorganisation, BusinessEurope 
og Den Europæiske 
Forbrugerorganisation;

Or. en

Ændringsforslag 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en repræsentant pr. medlemsstat for den 
kompetente nationale tilsynsmyndighed

(b) en repræsentant fra henholdsvis Den
Europæiske Faglige 
Samarbejdsorganisation, BusinessEurope 
og Den Europæiske 
Forbrugerorganisation;

Or. en

Begrundelse

Overvågningen af makroøkonomiske ubalancer inden for EU kræver deltagelse fra de 
pågældende makroøkonomiske aktører og det civile samfund. De berørte grupper, der bærer 
de økonomiske og sociale risici forbundet med finansielle kriser, men som ikke har ansvaret 
for disse kriser, bør ligeledes inddrages.



PE439.845v01-00 56/88 AM\808496DA.doc

DA

Ændringsforslag 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) en repræsentant fra henholdsvis Den
Europæiske Faglige 
Samarbejdsorganisation, BusinessEurope 
og Den Europæiske 
Forbrugerorganisation;

Or. en

Begrundelse

Overvågningen af makroøkonomiske ubalancer inden for EU kræver deltagelse fra de 
pågældende makroøkonomiske aktører og det civile samfund. De berørte grupper, der bærer 
de økonomiske og sociale risici forbundet med finansielle kriser, men som ikke har ansvaret 
for disse kriser, bør ligeledes inddrages.

Ændringsforslag 190
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsmyndighederne i hver medlemsstat 
vælger en repræsentant til udvalget. Hvis 
der på dagsordenen for et møde er
punkter, der hører under flere nationale 
tilsynsmyndigheders kompetence i samme 
medlemsstat, deltager den pågældende 
repræsentant kun i drøftelsen af 
spørgsmål, der hører under dennes 
kompetence.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 191
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilsynsmyndighederne i hver medlemsstat 
vælger en repræsentant til udvalget. Hvis 
der på dagsordenen for et møde er 
punkter, der hører under flere nationale 
tilsynsmyndigheders kompetence i samme 
medlemsstat, deltager den pågældende 
repræsentant kun i drøftelsen af 
spørgsmål, der hører under dennes 
kompetence.

Tilsynsmyndighederne i hver medlemsstat 
vælger en repræsentant til udvalget. Ved 
repræsentationen af de nationale 
tilsynsmyndigheder deltager de forskellige 
højtstående repræsentanter på skift, alt 
efter hvilket punkt på dagsordenen der 
drøftes, medmindre de nationale 
tilsynsmyndigheder er enedes om en 
fælles repræsentant.

Or. de

Begrundelse

Et nyt tilsynssystem skal både differentiere mellem forskellige risici på finansmarkederne og 
tage forskellene mellem forsikringsselskabernes og andre finansielle institutioners 
forretningsmodeller i betragtning. Derfor skal også forsikringstilsynsmyndighederne være 
passende repræsenteret i ESRB's rådgivende fagudvalg.

Ændringsforslag 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med henblik på rådgivning og bistand 
inden for væsentlige spørgsmål, der er af 
betydning for ESRB's arbejde, skal det 
rådgivende tekniske udvalg arbejde tæt 
sammen med ESCB's 
ekspertarbejdsgrupper.

Or. en
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Ændringsforslag 193
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. I påkommende tilfælde skal det 
rådgivende tekniske udvalg foreslå for det 
generelle råd, at der på et tidligt tidspunkt 
iværksættes åbne og gennemsigtige 
høringer af de interesserede parter såsom 
markedsdeltagere, 
forbrugerorganisationer, akademiske 
eksperter, dog under hensyn til 
fortrolighedskravet.

Or. en

Begrundelse

Det er kun det generelle råd, der kan repræsentere ESRB udadtil. Rådet bør have beføjelser 
til at træffe beslutninger om iværksættelsen af offentlige høringer.

Ændringsforslag 194
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Rådgivende ekspertudvalg

Det rådgivende ekspertudvalg skal bestå 
af ni eksperter med godkendte 
kvalifikationer og sikret uafhængighed 
som foreslået af styringskomitéen, der 
skal repræsentere en række forskellige 
erfaringer og færdigheder og skal 
godkendes af det generelle råd for en 
mandatperiode på to år med mulighed for 
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fornyelse.
2. Formanden for det rådgivende 
ekspertudvalg skal indstilles af det 
generelle råd efter et forslag fra 
formanden for styringskomitéen.
3. Det rådgivende ekspertudvalg skal 
udføre opgaverne som omtalt i artikel 4, 
stk. 5a.
4. ESRB-sekretariatet skal støtte det 
rådgivende ekspertudvalgs arbejde, og 
sekretariatets leder skal deltage i 
møderne. 

Or. en

Begrundelse

Ud over det rådgivende tekniske udvalg bør et uafhængigt organ af akademikere og eksperter 
levere upartisk rådgivning og baggrundsinformation vedrørende væsentlige spørgsmål til 
ESRB. Formanden for det rådgivende ekspertudvalg skal have en plads i styringskomitéen.

Ændringsforslag 195
Olle Schmidt

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.

I denne sammenhæng skal der oprettes et 
rådgivende panel, således at ESRB kan 
drage nytte af input til forståelsen af 
udviklingen af det finansielle system.

Or. en

Begrundelse

Høringer af de berørte parter gennem et formelt panel af aktører er sandsynligvis det mest 
hensigtsmæssige i forhold til ESRB's markedsforståelse.
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Ændringsforslag 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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, holdninger hos 
relevante interessenter i den private eller 
offentlige sektor, navnlig, men ikke 
udelukkende, ESA'ernes 
interessentgrupper.

Or. en

Ændringsforslag 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

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 rådgivning hos relevante 
interessenter, herunder mindst de 
interesserede parter i ESA'ernes 
interessentgrupper.

Or. en

Begrundelse

ESRB bør søge rådgivning fra alle interessenter – ikke kun interessenter i den private sektor. 
Dette bør ske vedrørende alle de spørgsmål, som interessenterne mener er relevante, og ikke i 
henhold til hvad ESRB mener er passende.
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Ændringsforslag 198
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De europæiske tilsynsmyndigheder, de 
nationale centralbanker og 
medlemsstaterne arbejder tæt sammen med 
ESRB og tilvejebringer alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
udførelsen af dets opgaver i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

2. De europæiske tilsynsmyndigheder, de 
nationale centralbanker og 
medlemsstaterne arbejder tæt sammen med 
ESRB og tilvejebringer de sammenfattede
oplysninger, der er nødvendige for 
udførelsen af dets opgaver i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen.

Or. de

Begrundelse

ESRB udøver makrotilsynet og har derfor brug som samlede data for at kunne se systemiske 
risici på EU-plan. Tilstillelsen af sammenfattede data er også nødvendig som følge af 
arbejdsdelingen for ikke at overbelaste ESRB.

Ændringsforslag 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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. Efter anmodning fra ESRB skal de 
europæiske tilsynsmyndigheder 
tilvejebringe 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, skal de 
nationale tilsynsmyndigheder, de nationale 
centralbanker eller andre myndigheder i 
medlemsstaterne tilvejebringe 
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oplysningerne efter anmodning fra ESRB.

Or. en

Ændringsforslag 200
Udo Bullmann

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. Efter anmodning fra ESRB skal de 
europæiske tilsynsmyndigheder 
tilvejebringe oplysninger i summarisk eller 
samlet form. Hvis de ønskede data ikke er 
til rådighed hos disse myndigheder eller 
ikke stilles til rådighed rettidigt, skal de 
nationale tilsynsmyndigheder, de nationale 
centralbanker eller andre myndigheder i 
medlemsstaterne tilvejebringe 
oplysningerne efter anmodning fra ESRB.

Or. en

Ændringsforslag 201
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ESRB kan sende en begrundet 
anmodning til de europæiske
tilsynsmyndigheder om at tilvejebringe 
data, som ikke er i summarisk eller samlet 
form.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Oplysninger, der er tilvejebragt i deres rene form, bør gøre det muligt for ESRB at klarlægge
risici og træffe passende foranstaltninger. Indsamlingen af data fra individuelle finansielle 
institutioner bør udelukkende ske inden for ansvarsområdet for de nationale og europæiske 
tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag 202
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ESRB kan sende en begrundet 
anmodning til de europæiske 
tilsynsmyndigheder om at tilvejebringe 
data, som ikke er i summarisk eller samlet 
form.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 203
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ESRB kan sende en begrundet 
anmodning til de europæiske 
tilsynsmyndigheder om at tilvejebringe 
data, som ikke er i summarisk eller samlet 
form.

4. Hvis oplysningerne som omtalt i artikel 
15, stk. 3, i det omfang at der kan være 
tale om en vedvarende og alvorlig risiko 
for uro på markederne, som kan 
underbygges af objektivt kontrollerbare 
oplysninger, og som eventuelt kan vedrøre 
en specifik institution, ikke er 
tilstrækkelige for ESRB med henblik på at 
kunne udøve sine opgaver, kan ESRB 
sende en begrundet anmodning til de 
europæiske tilsynsmyndigheder om at 
tilvejebringe data, som ikke er i summarisk 
eller samlet form.
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Når ESRB anmoder om data, som ikke er 
i summarisk eller samlet form, skal den 
begrundede anmodning forklare, hvorfor 
oplysningerne om den pågældende 
individuelle finansielle institution anses 
som systematisk relevante og nødvendige 
inden for rammerne af den aktuelle 
markedssituation.

Or. en

Begrundelse

ESRB bør have en makrorolle og bør derfor som hovedregel ikke skulle få adgang til 
virksomhedsspecifikke oplysninger. Andet afsnit bringer forslaget i overensstemmelse med 
Rådets generelle fremgangsmåde.

Ændringsforslag 204
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden ESRB anmoder om oplysninger i 
henhold til stk. 3 og 4, rådfører det sig 
behørigt med den relevante europæiske 
tilsynsmyndighed for at sikre, at 
anmodningen er rimelig.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 205
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden ESRB anmoder om oplysninger i 
henhold til stk. 3 og 4, rådfører det sig 
behørigt med den relevante europæiske 
tilsynsmyndighed for at sikre, at 

5. Inden hver anmodning om oplysninger, 
som ikke er i summarisk eller samlet 
form, skal ESRB behørigt rådføre sig med 
den relevante europæiske 
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anmodningen er rimelig. tilsynsmyndighed for at sikre, at 
anmodningen er begrundet og rimelig.
Hvis den pågældende europæiske 
tilsynsmyndighed ikke mener, at 
anmodningen er begrundet og rimelig, 
sender denne straks anmodningen tilbage 
til ESRB med anmodning om yderligere 
begrundelse. Efter at ESRB har 
tilvejebragt en sådan yderligere 
begrundelse til den europæiske 
tilsynsmyndighed, fremsender den 
europæiske tilsynsmyndighed de 
anmodede oplysninger til ESRB, dog med 
forbehold af at myndigheden fortsat har 
adgang til de pågældende oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Der findes helt klart et behov for forbedret informationsudveksling for at forbedre forståelsen 
af systemiske risici. Men det er vigtigt ikke at undergrave markedets sikkerhed gennem en 
potentiel afsløring af følsomme og fortrolige oplysninger, der kan forstyrre 
finansmarkedernes korrekte funktion.

Ændringsforslag 206
Derk Jan Eppink

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden ESRB anmoder om oplysninger i 
henhold til stk. 3 og 4, rådfører det sig 
behørigt med den relevante europæiske 
tilsynsmyndighed for at sikre, at 
anmodningen er rimelig.

5. Inden ESRB anmoder om oplysninger i 
henhold til stk. 3 og 4, rådfører det sig 
behørigt med modtageren af 
anmodningen for at sikre, at anmodningen 
er rimelig. Hvis modtageren ikke mener, 
at anmodningen er passende, kan denne 
bede ESRB's generelle råd om at 
bestemme, om anmodningen er 
begrundet. Hvis det generelle råd 
bekræfter anmodningen, skal modtageren 
straks tilvejebringe oplysningerne.

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for at sikre, at anmodningerne er passende og ikke udgør en for stor byrde. Dog 
må ESRB's rolle eller mulighed for at anmode om data, som ESRB har brug for i forbindelse 
med at kunne udføre sine opgaver, ikke undermineres.

Ændringsforslag 207
Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden ESRB anmoder om oplysninger i 
henhold til stk. 3 og 4, rådfører det sig 
behørigt med den relevante europæiske 
tilsynsmyndighed for at sikre, at 
anmodningen er rimelig.

5. Inden ESRB anmoder om oplysninger i 
henhold til stk. 3 og 4, rådfører det sig 
behørigt med den relevante europæiske 
tilsynsmyndighed for at sikre, at 
anmodningen er rimelig. De administrative 
byrder bør ikke stige uforholdsmæssigt 
som følge af ESRB's anmodning til 
finansielle institutioner om supplerende 
data.

Or. en

Begrundelse

Finansielle institutioner bør opfylde deres forpligtelser i forbindelse med tilvejebringelse af 
oplysninger, idet de anvender de informationskontaktsteder, der allerede findes, med henblik 
på at forhindre stigende bureaukrati.

Ændringsforslag 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. ESRB's ansatte kan sammen med 
ansatte i ESA'er deltage i møder mellem 
tilsynsmyndigheder og systemisk vigtige 
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finansielle koncerner, navnlig 
tilsynskollegier, og kan stille spørgsmål og 
modtage relevante 
førstehåndsoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 209
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den pågældende finansielle institution 
skal ligeledes gøres bekendt med enhver 
anmodning fra ESRB om at se 
oplysninger vedrørende denne finansielle 
institution, som skal have ret til – med 
forbehold af dens retsmidler – at udtrykke 
en holdning til grundlaget for ESRB's 
anmodning. Den relevante nationale 
kompetente myndighed skal som 
fungerende tilsynsførende fungere som 
videreformidler af de pågældende data fra 
den pågældende institution, og den 
nationale kompetente myndighed skal 
give sit samtykke, inden den europæiske 
tilsynsmyndighed kan tilvejebringe 
oplysningerne til ESRB.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at en institution ligeledes gøres fuldt ud bekendt med enhver anmodning fra 
ESRB om at få adgang til oplysninger vedrørende denne institution, og at denne har mulighed 
for at udtrykke en holdning til grundlaget for ESRB's anmodning.
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Ændringsforslag 210
Wolf Klinz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. ESRB kan samarbejde med 
tilsynsmyndigheder i tredjelande og 
internationale fora for at fremme 
udvekslingen af data og oprette en 
mekanisme til indsamling og udveksling 
af data om systemisk risiko, der er 
nødvendige for at udføre sine opgaver. 

Or. en

Begrundelse

ESRB bør have klare internationale beføjelser til fremme af udveksling og indsamling af data 
i forbindelse med andre finansielle markeder med henblik på at tage hensyn til den 
grænseoverskridende karakter af potentiel systemisk risiko.

Ændringsforslag 211
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. I henhold til artikel 15, stk. 4, 5 og 5a, 
skal ESRB, den europæiske 
tilsynsmyndighed og de nationale 
kompetente myndigheder tage fuldt 
hensyn til de eksisterende aftaler med 
tredjelandes tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag synes ikke at tage højde for tilsynsaftalerne for banker, der er aktive i 
EU, men hvis kompetente tilsynsmyndigheder befinder sig uden for EU. Det er nødvendigt for 
EU-rammen at tage hensyn til eksisterende aftaler med tredjelandes tilsynsmyndigheder.
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Ændringsforslag 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der afdækkes betydelige risici for 
gennemførelsen af målet i artikel 3, stk. 1, 
advarer ESRB herom og fremsætter om 
nødvendigt anbefalinger med henblik på 
afhjælpende tiltag.

1. Hvis der afdækkes betydelige risici for 
gennemførelsen af målet i artikel 3, stk. 1, 
advarer ESRB herom og fremsætter om 
nødvendigt anbefalinger med henblik på 
afhjælpende tiltag, herunder, hvis ESRB 
finder det nødvendigt, i forbindelse med 
lovgivningsmæssige initiativer og foreslå 
hjælpeforanstaltninger, der er passende til 
det enkelte tilfælde.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at styrke ESRB's evne til at stabilisere den økonomiske 
situation ved krisens begyndelse. ESRB bør være i stand til at tilbyde passende 
hjælpeinstrumenter, der bliver offentliggjort sammen med anbefalinger eller advarsler. En 
sådan beføjelse vil øge ESRB's effektivitet. ESRB's anbefalinger og advarsler kan have en 
afgørende betydning for de finansielle markeder og medlemsstaternes økonomier. 

Ændringsforslag 213
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der afdækkes betydelige risici for 
gennemførelsen af målet i artikel 3, stk. 1,
advarer ESRB herom og fremsætter om 
nødvendigt anbefalinger med henblik på 
afhjælpende tiltag.

1. Hvis der afdækkes betydelige risici for 
gennemførelsen af målet i artikel 3, stk. 1, 
advarer ESRB herom og fremsætter om 
nødvendigt anbefalinger med henblik på 
afhjælpende tiltag, herunder i 
påkommende tilfælde med henblik på 
lovgivningsmæssige initiativer.
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Or. en

Begrundelse

Den nylige krise har vist, at der kan opstå systemisk risiko fra lovgivningsmæssige 
foranstaltninger. Derfor bør ESRB arbejde på at afhjælpe mulige lovgivningsmæssige 
mangler.  Økofin-Rådet har tidligere fremlagt det forhold, der ligger til grund for dette 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der afdækkes betydelige risici for 
gennemførelsen af målet i artikel 3, stk. 1, 
advarer ESRB herom og fremsætter om 
nødvendigt anbefalinger med henblik på 
afhjælpende tiltag.

1. Hvis der afdækkes betydelige risici for 
gennemførelsen af målet i artikel 3, stk. 1, 
advarer ESRB herom og fremsætter om 
nødvendigt anbefalinger med henblik på 
afhjælpende tiltag, herunder i 
påkommende tilfælde med henblik på 
lovgivningsmæssige initiativer.

Or. en

Begrundelse

Den nylige krise har vist, at der kan opstå systemisk risiko fra lovgivningsmæssige 
foranstaltninger. Derfor bør ESRB arbejde på at afhjælpe mulige lovgivningsmæssige 
mangler. 

Ændringsforslag 215
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der afdækkes betydelige risici for 
gennemførelsen af målet i artikel 3, stk. 1, 
advarer ESRB herom og fremsætter om 
nødvendigt anbefalinger med henblik på 

1. Hvis der afdækkes betydelige risici for 
gennemførelsen af målet i artikel 3, stk. 1, 
advarer ESRB herom og fremsætter om 
nødvendigt anbefalinger med henblik på 
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afhjælpende tiltag. afhjælpende tiltag. Advarslerne og 
anbefalingerne skal i påkommende 
tilfælde offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 216
Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Adressaterne for anbefalingerne og 
meddelelserne fra ESRB kan være 
finansielle institutioner i Unionen, ECB 
og nationale centralbanker.

Or. en

Begrundelse

Nationale centralbanker og Den Europæiske Centralbank bør nævnes som potentielle 
adressater for ikkebindende anbefalinger og meddelelser fra ESRB.

Ændringsforslag 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

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. Alle advarsler eller anbefalinger 
fremsendes endvidere til Rådet, formanden 
for Europa-Parlamentets kompetente 
udvalg og til de europæiske 
tilsynsmyndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 218
Gianni Pittella

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 adressaterne i henhold til stk. 
2, Rådet og, hvis de er rettet til en eller 
flere nationale tilsynsmyndigheder, til de 
europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det faktum, at anbefalingerne udstedes gennem Rådet kan betyde, at de ikke nødvendigvis er 
baseret på tekniske vurderinger. Der skal således sikres passende direkte 
kommunikationsprocedurer for adressaterne for anbefalingerne i stedet for gennem Rådet. 
Økofin-Rådet har tidligere fremlagt det forhold, der ligger til grund for dette 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 219
Leonardo Domenici

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 adressaterne i henhold til stk. 
2, Rådet og, hvis de er rettet til en eller 
flere nationale tilsynsmyndigheder, til de 
europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det faktum, at anbefalingerne udstedes gennem Rådet kan betyde, at de ikke nødvendigvis er 
baseret på tekniske vurderinger. Der skal således sikres passende direkte 
kommunikationsprocedurer for adressaterne for anbefalingerne i stedet for gennem Rådet.



AM\808496DA.doc 73/88 PE439.845v01-00

DA

Ændringsforslag 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 adressaterne i henhold til stk. 
2, Rådet og, hvis de er rettet til en eller 
flere nationale tilsynsmyndigheder, til de 
europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det faktum, at anbefalingerne udstedes gennem Rådet kan betyde, at de ikke nødvendigvis er 
baseret på tekniske vurderinger. Der skal således sikres passende direkte 
kommunikationsprocedurer for adressaterne for anbefalingerne i stedet for gennem Rådet.

Ændringsforslag 221
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Tiltag i krisesituationer

1. I tilfælde af en negativ udvikling, som 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og 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], nr. …/… [ESMA], nr. …/… 
[EIOPA] på eget initiativ eller efter 
anmodning fra europæisk 
tilsynsmyndighed, Europa-Parlamentet, 
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Rådet eller Kommissionen udsende 
advarsler om, at der foreligger en 
krisesituation.
2. Så snart ESRB udsender en advarsel, 
underretter det samtidig Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
den europæiske tilsynsmyndighed.
3. ESRB skal revidere den advarsel, der 
henvises til i stk. 1, på eget initiativ eller 
efter anmodning fra en europæisk 
tilsynsmyndighed, Rådet, Europa-
Parlamentet eller Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 222
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Tiltag i krisesituationer

1. I tilfælde af en negativ udvikling, som 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og 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) på eget initiativ eller efter 
anmodning fra europæisk 
tilsynsmyndighed, Europa-Parlamentet, 
Rådet eller Kommissionen udsende 
advarsler om, at der foreligger en 
krisesituation. Disse advarsler bør ikke 
være offentlige med henblik på at sikre en 
streng analyse af de finansielle markeder, 
inden for rammerne af hvilken ESRB 
ikke behøver at tage hensyn til reaktioner, 
der måtte forekomme på kapitalmarkedet.
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2. Så snart ESRB udsender en advarsel, 
underretter det samtidig Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
den europæiske tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 223
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Tiltag i krisesituationer

1. I tilfælde af en negativ udvikling, som 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og 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) på eget initiativ eller efter 
anmodning fra europæisk 
tilsynsmyndighed, Europa-Parlamentet, 
Rådet, en national tilsynsmyndighed eller 
Kommissionen udsende advarsler om, at 
der foreligger en krisesituation.
2. Så snart ESRB udsender en advarsel, 
underretter det samtidig Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
den europæiske tilsynsmyndighed samt de 
nationale tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Nationale kompetente myndigheder bør også kunne henvende sig til ESRB med henblik på at 
gøre dem opmærksomme på en mulig alvorlig markedskrise. De bør endvidere blive direkte 
informeret om enhver advarsel i forbindelse med en krisesituation.
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Ændringsforslag 224
Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Tiltag i krisesituationer

1. I tilfælde af en negativ udvikling, som 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Den Europæiske 
Union i alvorlig fare, kan ESRB i 
påkommende tilfælde og i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, 
litra b) på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en myndighed, Rådet, 
Europa-Parlamentet eller Kommissionen, 
og hvis relevant, udsende advarsler om, at 
der foreligger en krisesituation.
2. Så snart ESRB udsender en advarsel, 
underretter det samtidig Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
den europæiske tilsynsmyndighed.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at bemyndige ESRB til at erklære, at der foreligger en 
krisesituation. En sådan erklæring bør være den udløsende handling, der gør det muligt for 
ESA'erne at træffe beslutninger, der finder direkte anvendelse på den kompetente nationale 
myndighed. Oprettelsen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser kræver rent faktisk 
en koordineret indsats for at håndtere eventuelle krisesituationer, eftersom en krise i én 
medlemsstat hurtigt kan brede sig over grænserne.
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Ændringsforslag 225
Leonardo Domenici

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Tiltag i krisesituationer

1. I tilfælde af en negativ udvikling, som 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og integritet eller 
stabiliteten af hele eller en del af det 
finansielle system i Den Europæiske 
Union i alvorlig fare, kan ESRB i 
påkommende tilfælde og i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, 
litra b) på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en myndighed, Rådet, 
Europa-Parlamentet eller Kommissionen, 
og hvis relevant, udsende advarsler om, at 
der foreligger en krisesituation.
2. Så snart ESRB udsender en advarsel, 
underretter det samtidig Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
den europæiske tilsynsmyndighed.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at bemyndige ESRB til at erklære, at der foreligger en 
krisesituation. En sådan erklæring bør være den udløsende handling, der gør det muligt for 
ESA'erne at træffe beslutninger, der finder direkte anvendelse på den kompetente nationale 
myndighed.
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Ændringsforslag 226
Miguel Portas

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Tiltag i krisesituationer

1. I tilfælde af en negativ udvikling, som 
kan bringe de finansielle markeders 
ordnede virkemåde og 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) på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en ESA udsende advarsler 
om, at der foreligger en krisesituation.
2. Så snart ESRB udsender en advarsel, 
underretter det samtidig Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
den europæiske tilsynsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 227
Gianni Pittella

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 Kommissionen, 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.
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Or. en

Begrundelse

Da den nylige krise har vist, at der kan opstå systemisk risiko fra lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, bør ESRB arbejde på at opfordre Kommissionen til at fastsætte enhver 
mulig forvridning, der muligvis skyldes lovgivningsmæssige mangler.  Økofin-Rådet har 
tidligere fremlagt det forhold, der ligger til grund for dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 228
Leonardo Domenici

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 Kommissionen, 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.

Or. en

Begrundelse

Da den nylige krise har vist, at der kan opstå systemisk risiko fra lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, bør ESRB arbejde på at opfordre Kommissionen til at fastsætte enhver 
mulig forvridning, der muligvis skyldes lovgivningsmæssige mangler. 

Ændringsforslag 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er en anbefaling i henhold til artikel 3, 1. Er en anbefaling i henhold til artikel 3, 
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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.

stk. 2, litra d), rettet til Kommissionen, 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.

Or. en

Begrundelse

Da den nylige krise har vist, at der kan opstå systemisk risiko fra lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, bør ESRB arbejde på at opfordre Kommissionen til at fastsætte enhver 
mulig forvridning, der muligvis skyldes lovgivningsmæssige mangler. 

Ændringsforslag 230
Gianni Pittella

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, eller ikke er tilfreds 
med måden, hvorpå anbefalingerne er 
blevet fulgt, og at adressaten ikke har 
tilvejebragt passende begrundelser, 
underretter det Europa-Parlamentet, Rådet 
og i givet fald de berørte europæiske 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. Indeed, the simple “execution” 
of ESRB recommendations could not be sufficient. On the one hand, the national authorities 
could be motivated to follow up ESRB recommendations so as to minimise their 
responsibilities and the impact on those supervised. On the other hand, each national 
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authority could tend to implement the recommendations with different approaches in order to 
favour its own internal market to the detriment of others, within the context of regulatory 
competitiveness.

Ændringsforslag 231
Leonardo Domenici

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, eller ikke er tilfreds 
med måden, hvorpå anbefalingerne er 
blevet fulgt, og at adressaten ikke har 
tilvejebragt passende begrundelser, 
underretter det Europa-Parlamentet, Rådet 
og i givet fald de berørte europæiske 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det faktum, at ESRB's anbefalinger ikke er retsligt bindende medfører, at det er nødvendigt, 
at Rådet og Europa-Parlamentet på passende vis overvåger gennemførelsen af ESRB's 
anbefalinger. Erfaring har rent faktisk vist, at nationale myndigheder ikke har vægtet ECB's 
periodiske advarsler særlig højt.

Ændringsforslag 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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, eller ikke er tilfreds 
med måden, hvorpå anbefalingerne er 
blevet fulgt, og at adressaten ikke har 
tilvejebragt passende begrundelser, 
underretter det Europa-Parlamentet, Rådet 
og i givet fald de berørte europæiske 
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tilsynsmyndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det faktum, at ESRB's anbefalinger ikke er retsligt bindende medfører, at det er nødvendigt, 
at Rådet og Europa-Parlamentet på passende vis overvåger gennemførelsen af ESRB's 
anbefalinger. Det er således passende at gøre det muligt for ESRB at videregive sagen til 
Rådet og Europa-Parlamentet – også i sager, hvor ESRB ikke er tilfreds med måden, hvorpå 
der er fulgt op på anbefalingerne på. 

Ændringsforslag 233
Udo Bullmann

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, 
Kommissionen og i givet fald de berørte 
europæiske tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESRB's generelle råd afgør i hvert enkelt 
tilfælde, om en advarsel eller en anbefaling 
skal offentliggøres. Uanset artikel 10, stk. 
2, kræver det et kvalificeret flertal på to 
tredjedele af stemmerne at kunne 
offentliggøre en advarsel eller en 

1. ESRB's generelle råd afgør i hvert enkelt 
tilfælde, om en advarsel eller en anbefaling 
skal offentliggøres. Advarsler og 
anbefalinger bør kun holdes fortrolige, 
hvis der er tydelig risiko for, at de ville 
medføre alvorligt destabiliserende 
markedsreaktioner. Afvigelse fra artikel 
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anbefaling. 10, stk. 2, kræver hemmeligholdelse af en 
advarsel eller anbefaling et kvalificeret 
flertal på to tredjedele af de afgivne 
stemmer.

Or. en

Ændringsforslag 235
Enikő Győri

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Adressaterne for advarsler og 
anbefalinger fra Det Europæiske Råd for 
Systemiske Risici bør have retten til at 
offentliggøre deres holdninger og 
begrundelse som svar på ESRB's 
offentliggjorte advarsel og anbefaling.

Or. en

Begrundelse

Adressaterne bør have lov til at offentliggøre deres svar vedrørende anbefalingen fra ESRB.

Ændringsforslag 236
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Beslutter ESRB's generelle råd ikke at 
offentliggøre en advarsel eller en 
anbefaling, træffer adressaten og i givet 
fald Rådet og de europæiske 
tilsynsmyndigheder alle nødvendige 
foranstaltninger for at beskytte 
oplysningernes fortrolige karakter. 
Formanden for Rådet kan beslutte ikke at 
videregive en anbefaling til de øvrige 

udgår
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medlemmer af Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 237
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Beslutter ESRB's generelle råd ikke at 
offentliggøre en advarsel eller en 
anbefaling, træffer adressaten og i givet 
fald Rådet og de europæiske 
tilsynsmyndigheder alle nødvendige 
foranstaltninger for at beskytte 
oplysningernes fortrolige karakter. 
Formanden for Rådet kan beslutte ikke at 
videregive en anbefaling til de øvrige 
medlemmer af Rådet.

3. Beslutter ESRB's generelle råd ikke at 
offentliggøre en advarsel eller en 
anbefaling, træffer adressaten og i givet 
fald Europa-Parlamentet, Rådet og de 
europæiske tilsynsmyndigheder alle 
nødvendige foranstaltninger for at beskytte 
oplysningernes fortrolige karakter. 
Formanden for Rådet kan beslutte ikke at 
videregive en anbefaling til de øvrige 
medlemmer af Rådet. Formanden for 
myndigheden og formanden for Europa-
Parlamentets kompetente udvalg kan 
beslutte ikke at offentliggøre en advarsel 
eller en anbefaling til andre medlemmer 
inden for deres organisation.

Or. en

Ændringsforslag 238
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Beslutter ESRB's generelle råd ikke at 
offentliggøre en advarsel eller en 
anbefaling, træffer adressaten og i givet 
fald Rådet og de europæiske 
tilsynsmyndigheder alle nødvendige 
foranstaltninger for at beskytte 

3. Beslutter ESRB's generelle råd ikke at 
offentliggøre en advarsel eller en 
anbefaling, træffer adressaten og i givet 
fald Europa-Parlamentet, Rådet og de 
europæiske tilsynsmyndigheder samt de 
nationale tilsynsmyndigheder alle 
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oplysningernes fortrolige karakter. 
Formanden for Rådet kan beslutte ikke at 
videregive en anbefaling til de øvrige 
medlemmer af Rådet.

nødvendige foranstaltninger for at beskytte 
oplysningernes fortrolige karakter. 
Formanden for Rådet kan beslutte ikke at 
videregive en anbefaling til de øvrige 
medlemmer af Rådet.

Or. en

Begrundelse

Nationale kompetente myndigheder bør også overholde fortrolighedskravet vedrørende en 
anbefaling eller advarsel fra ESRB.

Ændringsforslag 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis ESRB's generelle råd beslutter 
ikke at offentliggøre en anbefaling eller 
advarsel, skal denne anbefaling eller 
advarsel holdes hemmelig i en periode på 
to år fra beslutningen. Efter udløbet af de 
to år skal ESRB's generelle råd træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at den tidligere fortrolige anbefaling eller 
advarsel bliver offentligt tilgængelig. 
ESRB's generelle råd kan beslutte at 
forlænge hemmeligholdelsesperioden for 
anbefalingen eller advarslen med tre år. 
Uanset artikel 10, stk. 2, kræver det 
enstemmighed at kunne forlænge 
hemmeligholdelsen af en advarsel eller en 
anbefaling.

Or. en
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Ændringsforslag 240
Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De data, som ESRB's generelle råd 
baserer sine analyser på, inden en 
advarsel eller anbefaling offentliggøres, 
skal offentliggøres med henblik på 
passende anonym analyse. I tilfælde af 
hemmeligholdte advarsler skal data først 
offentliggøres på et senere tidspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 241
Ramon Tremosa i Balcells

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 årligt 
til Rådet og Europa-Parlamentet, idet 
offentliggørelsen af den halvårlige 
rapport markeres, og oftere i tilfælde af 
omfattende finansiel uro og i henhold til 
en anden kontekst end den monetære 
dialog mellem Europa-Parlamentet og 
formanden for Den Europæiske 
Centralbank.

Or. en
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Ændringsforslag 242
Thomas Mann

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 fire gange om 
året til Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

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.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør kunne opfordre ESRB til at undersøge særlige spørgsmål på lige fod 
med Rådet og Kommissionen. ESRB bør søge rådgivning fra alle interessenter – ikke kun 
interessenter i den private sektor. Dette bør ske vedrørende alle de spørgsmål, som 
interessenterne mener er relevante, og ikke i henhold til hvad ESRB mener er passende.

Ændringsforslag 244
Derk Jan Eppink

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 

Rådet gennemgår denne forordning på 
grundlag af en rapport fra Kommissionen 
to år efter ikrafttrædelsen og afgør efter at 
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have modtaget en udtalelse fra ECB, om 
ESRB's opgaver og organisation skal tages 
op til fornyet overvejelse.

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

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre et velfungerende ESRB under forhold i hurtig forandring bør 
revisionsklausulen være kort, således at tilsynsmyndighederne kan tilpasse sig 
markedsændringer.


