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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I sitt meddelande ”Den finansiella 
tillsynen i Europa” av den 27 maj 2009 
anger kommissionen en rad reformer av de 
nuvarande ordningarna för att trygga den 
finansiella stabiliteten på EU-nivå, bland 
annat särskilt inrättandet av ett Europeiskt 
systemriskråd, ”European Systemic Risk 
Board” (ESRB), med ansvar för 
makroprudentiell tillsyn. Vid rådets möte 
den 9 juni 2009 och Europeiska rådets 
möte den 18–19 juni stödde man 
kommissionens ståndpunkt och 
välkomnade kommissionens avsikt att 
påskynda lagstiftningsförslagen, så att det 
nya ramverket kan vara helt infört år 2010.
I linje med kommissionens åsikter, drog 
det bland annat slutsatsen att ECB ”bör ge 
stöd till ESRB i form av analyser, statistik, 
administration och logistik, med 
utnyttjande av tekniskt stöd från nationella 
centralbanker och tillsynsmyndigheter”.

(5) I sitt meddelande ”Den finansiella 
tillsynen i Europa” av den 27 maj 2009 
anger kommissionen en rad reformer av de 
nuvarande ordningarna för att trygga den 
finansiella stabiliteten på EU-nivå, bland 
annat särskilt inrättandet av ett Europeiskt 
systemriskråd, ”European Systemic Risk 
Board” (ESRB), med ansvar för 
makroprudentiell tillsyn. Vid rådets möte 
den 9 juni 2009 och Europeiska rådets 
möte den 18–19 juni stödde man 
kommissionens ståndpunkt och 
välkomnade kommissionens avsikt att 
påskynda lagstiftningsförslagen, så att det 
nya ramverket kan vara helt infört år 2010. 
I linje med kommissionens åsikter, drog 
det bland annat slutsatsen att ECB ”bör ge 
stöd till ESRB i form av analyser, statistik,
administration och logistik, med 
utnyttjande av tekniskt stöd från nationella 
centralbanker och tillsynsmyndigheter”. 
Det stöd som ECB ger till ESRB och de 
uppgifter som ESRB tilldelas bör inte 
påverka tillämpningen av principen om 
ECB:s oberoende vid fullgörandet av dess 
uppgifter i enlighet med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en
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Ändringsförslag 90
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) ESRB:s uppgift bör vara att övervaka 
och bedöma systemrisken under normala 
omständigheter i syfte att mildra risken 
för att systemets beståndsdelar får 
problem, och att stärka det finansiella 
systemets förmåga att stå emot chocker. 
ESRB bör därför öka den finansiella 
stabiliteten och mildra de negativa 
effekterna för realekonomins tillväxt och 
sysselsättning. För att uppfylla sin uppgift 
bör ESRB analysera all relevant 
information, särskilt relevant lagstiftning 
som kan påverka den finansiella 
stabiliteten, såsom regler om 
räkenskapsföring, konkurs och räddning.

Or. en

Ändringsförslag 91
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) ESRB bör vid behov utfärda varningar 
och rekommendationer av allmän natur 
som rör gemenskapen som helhet, enskilda 
medlemsstater eller grupper av 
medlemsstater, med särskilda tidsfrister för 
de politiska reaktioner som krävs.

(8) ESRB bör vid behov utfärda och 
offentliggöra varningar och 
rekommendationer av allmän natur som rör 
gemenskapen som helhet, enskilda 
medlemsstater eller grupper av 
medlemsstater, med särskilda tidsfrister för 
de politiska reaktioner som krävs.

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) ESRB bör vid behov utfärda varningar 
och rekommendationer av allmän natur 
som rör gemenskapen som helhet, enskilda 
medlemsstater eller grupper av 
medlemsstater, med särskilda tidsfrister för 
de politiska reaktioner som krävs.

(8) ESRB bör vid behov utfärda varningar 
och rekommendationer av allmän natur 
som rör gemenskapen som helhet, enskilda 
medlemsstater eller grupper av 
medlemsstater, med särskilda tidsfrister för 
de politiska reaktioner som krävs. Om 
sådana varningar eller rekommendationer 
är ställda till enskilda eller en grupp av 
medlemsstater bör ESRB även föreslå 
lämpliga stödåtgärder som skulle kunna 
tillhandahållas av till exempel 
Europeiska centralbankssystemet. 

Or. en

Motivering

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 Ändringsförslag 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.

Ändringsförslag 93
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) ESRB bör vid behov utfärda varningar 
och rekommendationer av allmän natur 
som rör gemenskapen som helhet, enskilda 
medlemsstater eller grupper av 
medlemsstater, med särskilda tidsfrister för 

(8) ESRB bör vid behov utfärda varningar 
och rekommendationer av allmän natur 
som rör gemenskapen som helhet, enskilda 
medlemsstater eller grupper av 
medlemsstater, med särskilda tidsfrister för 
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de politiska reaktioner som krävs. de politiska reaktioner som krävs. ESRB 
bör vid behov förklara att en krissituation 
föreligger och utlösa ett ingripande av de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av de ändringar som föreslagits av artiklarna 3 och 16 om 
ESRB:s viktigaste uppgifter. Rekommendationer och varningar från ESRB får sannolikt en 
betydande inverkan på medlemsstaternas finansmarknader och ekonomier. Syftet med 
ändringsförslaget är att stärka ESRB:s förmåga att stabilisera den ekonomiska situationen 
redan i början av krisen. ESRB bör kunna erbjuda lämpliga stödinstrument som kan meddelas 
tillsammans med rekommendationerna eller varningarna.

Ändringsförslag 94
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) ESRB bör vid behov utfärda varningar 
och rekommendationer av allmän natur 
som rör gemenskapen som helhet, enskilda 
medlemsstater eller grupper av 
medlemsstater, med särskilda tidsfrister för 
de politiska reaktioner som krävs.

(8) ESRB bör vid behov utfärda varningar 
och rekommendationer av allmän natur 
som rör gemenskapen som helhet, enskilda 
medlemsstater eller grupper av 
medlemsstater, med särskilda tidsfrister för 
de politiska reaktioner som krävs. ESRB 
bör vid behov förklara att en krissituation 
föreligger och utlösa ett ingripande av de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Inrättandet av EU:s inre marknad för finansiella tjänster medför att det krävs samordnade 
åtgärder för att ta itu med potentiella krissituationer eftersom krisen i en medlemsstat snabbt 
kan spridas över gränserna. ESRB har lämpliga verktyg och en fördelaktig utgångspunkt när 
det gäller att identifiera krissituationer i ett tidigt skede. Det finns därför ett mervärde i att 
tilldela ESRB befogenheten att förklara att en krissituation föreligger. 
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Ändringsförslag 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) ESRB bör vid behov utfärda varningar 
och rekommendationer av allmän natur 
som rör gemenskapen som helhet, enskilda 
medlemsstater eller grupper av 
medlemsstater, med särskilda tidsfrister för 
de politiska reaktioner som krävs.

(8) ESRB bör vid behov utfärda varningar 
och rekommendationer av allmän natur 
som rör gemenskapen som helhet, enskilda 
medlemsstater eller grupper av 
medlemsstater, med särskilda tidsfrister för 
de politiska reaktioner som krävs. ESRB 
bör vid behov förklara att en krissituation 
föreligger och utlösa ett ingripande av de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Inrättandet av EU:s inre marknad för finansiella tjänster medför att det krävs samordnade 
åtgärder för att ta itu med potentiella krissituationer eftersom krisen i en medlemsstat snabbt 
kan spridas över gränserna. ESRB har lämpliga verktyg och en fördelaktig utgångspunkt när 
det gäller att identifiera krissituationer i ett tidigt skede. Det finns därför ett mervärde i att 
tilldela ESRB befogenheten att förklara att en krissituation föreligger. 

Ändringsförslag 96
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Om ESRB upptäcker en risk som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet, eller stabiliteten i 
det finansiella systemet, helt eller delvis, 
inom EU, bör ESRB få utfärda en 
varning om att en krissituation föreligger. 
I sådana fall bör ESRB snabbt underrätta 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
de nationella tillsynsmyndigheterna och 
den europeiska tillsynsmyndigheten om 
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sin varning. I fall av en krissituation bör 
ESRB utfärda en varning om detta.

Or. en

Motivering

Även behöriga nationella myndigheter bör informeras direkt om varje varning.

Ändringsförslag 97
Thomas Mann

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Om ESRB upptäcker en risk som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet, eller stabiliteten i 
det finansiella systemet, helt eller delvis, 
inom EU, bör ESRB få utfärda en 
varning om att en krissituation föreligger. 
I sådana fall bör ESRB snabbt underrätta 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, 
de nationella tillsynsmyndigheterna och 
den europeiska tillsynsmyndigheten om 
sin varning. I fall av en krissituation bör 
ESRB utfärda en varning om detta.

Or. en

Ändringsförslag 98
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Sådana varningar och 
rekommendationer bör gå via rådet för att 
ge dem ökad tyngd och legitimitet, och vid 
behov via Europeiska bankmyndigheten 

(9) Sådana varningar och 
rekommendationer bör gå via 
Europaparlamentet och rådet för att ge 
dem ökad tyngd och legitimitet, och vid 
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som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr …/…, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr …/… samt 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr …/... .

behov via den europeiska 
tillsynsmyndigheten och nationella 
tillsynsmyndigheter.

Or. en

Motivering

Även behöriga nationella myndigheter bör informeras direkt om varje varning.

Ändringsförslag 99
Miguel Portas

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Sådana varningar och 
rekommendationer bör gå via rådet för att 
ge dem ökad tyngd och legitimitet, och vid 
behov via Europeiska bankmyndigheten 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr …/…, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr …/… samt 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr …/... .

(9) Sådana varningar och 
rekommendationer bör gå via 
kommissionen för att ge dem ökad tyngd 
och legitimitet, och vid behov via den 
europeiska tillsynsmyndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Sådana varningar och 
rekommendationer bör gå via rådet för att 
ge dem ökad tyngd och legitimitet, och vid 
behov via Europeiska bankmyndigheten 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr …/…, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr …/… samt Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr …/... .

(9) Sådana varningar och 
rekommendationer bör gå direkt till 
mottagarna med en kopia till 
Europaparlamentet och rådet för att ge 
dem ökad tyngd och legitimitet, och vid 
behov till Europeiska bankmyndigheten 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr …/…, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr …/… samt Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr …/... .

Or. en

Motivering

Det faktum att rekommendationerna utfärdas via rådet skulle kunna medföra att de inte i 
huvudsak grundar sig på tekniska utvärderingar. Det måste därför garanteras att det finns 
lämpliga direkta kommunikationsförfaranden med mottagarna av rekommendationerna, 
utöver med rådet och Europaparlamentet. Det förhållande som ligger till grund för 
ändringsförslaget har redan framförts av Ekofinrådet.

Ändringsförslag 101
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Sådana varningar och 
rekommendationer bör gå via rådet för att 
ge dem ökad tyngd och legitimitet, och vid 
behov via Europeiska bankmyndigheten 

(9) Sådana varningar och 
rekommendationer bör gå direkt till 
mottagarna med en kopia till 
Europaparlamentet och rådet för att ge 
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som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr …/…, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr …/… samt Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr …/.... .

dem ökad tyngd och legitimitet, och vid 
behov till Europeiska bankmyndigheten 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr …/…, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr …/… samt Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr …/... .

Or. en

Motivering

Det faktum att rekommendationerna utfärdas via rådet skulle kunna medföra att de inte i 
huvudsak grundar sig på tekniska utvärderingar. Det måste därför garanteras att det finns 
lämpliga direkta kommunikationsförfaranden med mottagarna av rekommendationerna, 
utöver med rådet och Europaparlamentet.

Ändringsförslag 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Sådana varningar och 
rekommendationer bör gå via rådet för att 
ge dem ökad tyngd och legitimitet, och vid 
behov via Europeiska bankmyndigheten 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr …/…, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr …/… samt Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr …/

(9) Sådana varningar och 
rekommendationer bör gå direkt till 
mottagarna med en kopia till 
Europaparlamentet och rådet för att ge 
dem ökad tyngd och legitimitet, och vid 
behov till Europeiska bankmyndigheten 
som inrättats genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr …/…, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr …/… samt Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten som inrättats 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr …/... .
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Or. en

Motivering

Det faktum att rekommendationerna utfärdas via rådet skulle kunna medföra att de inte i 
huvudsak grundar sig på tekniska utvärderingar. Det måste därför garanteras att det finns
lämpliga direkta kommunikationsförfaranden med mottagarna av rekommendationerna, 
utöver med rådet och Europaparlamentet.

Ändringsförslag 103
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) ESRB bör också övervaka att dess 
rekommendationer efterlevs, på grundval 
av rapporter från mottagarna, för att 
säkerställa att dess varningar och 
rekommendationer faktiskt följs.
Mottagarna av rekommendationerna bör 
följa dem, såvida inte passivitet kan 
motiveras tillfredsställande (enligt 
modellen ”reagera eller förklara”).

(10) ESRB bör också övervaka att dess 
rekommendationer efterlevs, på grundval 
av rapporter från mottagarna, för att
säkerställa att dess varningar och 
rekommendationer faktiskt följs. 
Mottagarna av rekommendationerna bör på 
ett tillfredsställande sätt motivera varje 
försummelse att vederbörligen iaktta 
ESRB:s rekommendationer (enligt 
modellen ”reagera eller förklara”). ESRB 
ska kunna vända sig till 
Europaparlamentet och rådet i de fall då 
ESRB inte är tillfredsställt med det sätt på 
vilket mottagarna har följt upp 
rekommendationerna.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 104
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) ESRB bör också övervaka att dess 
rekommendationer efterlevs, på grundval 
av rapporter från mottagarna, för att 
säkerställa att dess varningar och 
rekommendationer faktiskt följs.
Mottagarna av rekommendationerna bör 
följa dem, såvida inte passivitet kan 
motiveras tillfredsställande (enligt 
modellen ”reagera eller förklara”).

(10) ESRB bör också övervaka att dess 
rekommendationer efterlevs, på grundval 
av rapporter från mottagarna, för att 
säkerställa att dess varningar och 
rekommendationer faktiskt följs. 
Mottagarna av rekommendationerna bör på 
ett tillfredsställande sätt motivera varje 
försummelse att vederbörligen iaktta 
ESRB:s rekommendationer (enligt 
modellen ”reagera eller förklara”). ESRB 
ska kunna vända sig till 
Europaparlamentet och rådet i de fall då 
ESRB inte är tillfredsställt med det sätt på 
vilket mottagarna har följt upp 
rekommendationerna.

Or. en

Motivering

Det faktum att ESRB:s rekommendationer inte är rättsligt bindande medför att rådet och 
Europaparlamentet på ett tillfredsställande sätt måste övervaka genomförandet av ESRB:s 
rekommendationer. Faktum är att erfarenheterna har visat att de nationella myndigheterna 
inte har fäst någon avsevärd vikt vid de regelbundet återkommande varningarna från ECB.

Ändringsförslag 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) ESRB bör också övervaka att dess 
rekommendationer efterlevs, på grundval 
av rapporter från mottagarna, för att 
säkerställa att dess varningar och 
rekommendationer faktiskt följs.
Mottagarna av rekommendationerna bör 

(10) ESRB bör också övervaka att dess 
rekommendationer efterlevs, på grundval 
av rapporter från mottagarna, för att 
säkerställa att dess varningar och 
rekommendationer faktiskt följs. 
Mottagarna av rekommendationerna bör på 
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följa dem, såvida inte passivitet kan 
motiveras tillfredsställande (enligt 
modellen ”reagera eller förklara”).

ett tillfredsställande sätt motivera varje 
försummelse att vederbörligen iaktta 
ESRB:s rekommendationer (enligt 
modellen ”reagera eller förklara”). ESRB 
ska kunna vända sig till 
Europaparlamentet och rådet i de fall då 
ESRB inte är tillfredsställt med det sätt på 
vilket mottagarna har följt upp 
rekommendationerna.

Or. en

Motivering

Det faktum att ESRB:s rekommendationer inte är rättsligt bindande medför att rådet och 
Europaparlamentet på ett tillfredsställande sätt måste övervaka genomförandet av ESRB:s 
rekommendationer. Faktum är att erfarenheterna har visat att de nationella myndigheterna 
inte har fast någon avsevärd vikt vid de regelbundet återkommande varningarna från ECB. 
Det skulle därför vara lämpligt att göra det möjligt för ESRB att vända sig till rådet och 
Europaparlamentet även i de fall då ESRB inte är tillfredsställt med det sätt på vilket 
mottagarna har följt upp rekommendationerna.

Ändringsförslag 106
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) ESRB bör besluta om huruvida en 
rekommendation bör förbli konfidentiell 
eller offentliggöras, med beaktande av att 
ett offentliggörande i vissa fall kan bidra
till att rekommendationerna följs.

(11) ESRB bör besluta om huruvida en 
rekommendation bör förbli konfidentiell 
eller offentliggöras, med beaktande av att 
ett offentliggörande i allmänhet är ett bra 
sätt att se till att rekommendationerna följs.

Or. en
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Ändringsförslag 107
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) ESRB bör rapportera till 
Europaparlamentet och rådet minst en 
gång om året, men oftare vid omfattande 
finansiella svårigheter.

(12) ESRF:s ordförande bör bjudas in till
en utfrågning två gånger per år i 
Europaparlamentet för att markera 
offentliggörandet av ESRF:s
halvårsrapport, men oftare vid omfattande 
finansiella svårigheter, och i ett annat 
sammanhang än när det gäller den 
monetära dialogen mellan 
Europaparlamentet och Europeiska 
centralbankens ordförande.

Or. en

Ändringsförslag 108
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Med tanke på att banker och 
finansinstitut från EES/EFTA-länder som 
inte är EU-medlemmar kan verka inom 
unionen efter att ha fått licens från sina 
hemländer bör en representant på hög 
nivå för var och ett av dessa länder bjudas 
in att delta vid ESRF:s styrelsemöten.

Or. en
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Ändringsförslag 109
Derk Jan Eppink

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Den nära kopplingen mellan 
finansinstitut och marknader innebär också 
att övervakningen och bedömningen av 
potentiella systemrisker bör baseras på en 
bred uppsättning relevanta makro- och 
mikroekonomiska uppgifter och 
indikatorer. ESRB bör därför ha tillgång 
till alla uppgifter det behöver för att 
fullgöra sitt uppdrag, samtidigt som dessa 
uppgifter måste vara konfidentiella.

(16) Den nära kopplingen mellan 
finansinstitut och marknader innebär också 
att övervakningen och bedömningen av 
potentiella systemrisker bör baseras på en 
bred uppsättning relevanta makro- och 
mikroekonomiska uppgifter och 
indikatorer. ESRB bör därför ha tillgång 
till alla relevanta uppgifter det behöver för 
att fullgöra sitt uppdrag, samtidigt som 
dessa uppgifter måste vara konfidentiella, i 
syfte att upprätthålla stabiliteten på 
marknaderna.

Or. en

Motivering

Sekretess är en av de viktigaste faktorerna när man tittar på ESRB:s arbete. All information 
som lämnas ut i ett för tidigt skede kan få allvarliga följder för marknaden.

Ändringsförslag 110
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Den nära kopplingen mellan 
finansinstitut och marknader innebär också 
att övervakningen och bedömningen av 
potentiella systemrisker bör baseras på en 
bred uppsättning relevanta makro- och 
mikroekonomiska uppgifter och 
indikatorer. ESRB bör därför ha tillgång 
till alla uppgifter det behöver för att 
fullgöra sitt uppdrag, samtidigt som dessa 
uppgifter måste vara konfidentiella.

(16) Den nära kopplingen mellan 
finansinstitut och marknader innebär också 
att övervakningen och bedömningen av 
potentiella systemrisker bör baseras på en 
bred uppsättning relevanta makro- och 
mikroekonomiska uppgifter och 
indikatorer. ESRB bör därför ha tillgång 
till alla uppgifter det behöver för att 
fullgöra sitt uppdrag, samtidigt som dessa 
uppgifter måste vara konfidentiella. Denna 
information bör som regel presenteras i 
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sammandrag eller i sammanställd form 
såvida det inte finns en ihållande och 
allvarlig risk för marknadsrubbningar 
enligt objektivt kontrollerbara uppgifter. 
När ESRB begär uppgifter som inte är i 
sammandrag eller i sammanställd form 
bör det berörda finansinstitutet ha rätt att 
uttala sig om nyttan av en sådan begäran. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska läsas tillsammans med ändringsförslag till artikel 15. ESRB:s roll 
är tänkt att ligga på makronivå och ESRB bör därför som regel inte behöva få tillgång till 
företagsspecifik information. 

Ändringsförslag 111
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska bankmyndigheten bör vara 
medlemmar av de relevanta 
krishanteringskommittéerna, som utgör 
en del av de internationella 
tillsynskollegierna.

Or. en
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Ändringsförslag 112
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Marknadsaktörer kan lämna värdefulla 
bidrag till förståelsen av de förändringar 
som påverkar det finansiella systemet.
ESRB bör därför vid behov samråda med 
berörda aktörer i den privata sektorn och ge 
dem en chans att lämna synpunkter 
(företrädare för finanssektorn, 
konsumentsammanslutningar, 
användargrupper på det finansiella 
tjänsteområde som upprättats av 
kommissionen eller 
gemenskapslagstiftningen etc.).

(17) Marknadsaktörer kan lämna värdefulla 
bidrag till förståelsen av de förändringar 
som påverkar det finansiella systemet. 
ESRB bör därför vid behov samråda med 
berörda aktörer i den privata sektorn och ge 
dem en chans att lämna synpunkter genom 
en formell rådgivande kommitté (bland 
annat företrädare för finanssektorn, 
konsumentsammanslutningar och
användargrupper på det finansiella 
tjänsteområde som upprättats av 
kommissionen eller unionens lagstiftning
etc.).

Or. en

Motivering

En rådfrågning av intressenter blir sannolikt mer användbar för ESRB:s förståelse av 
marknaden om den sker genom en formell kommitté bestående av yrkesverksamma. 

Ändringsförslag 113
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Härmed inrättas ett Europeiskt 
systemriskråd (nedan kallat ESRB).

Härmed inrättas ett Europeiskt 
systemriskråd (nedan kallat ESRB). Det 
ska ha sitt säte i Luxemburg.

Or. en

Motivering

ESRB bör ha sitt säte i Luxemburg i enlighet med artikel 10 i det beslut som fattades av 
medlemsstaterna den 8 april 1965 om placeringen av institutionernas säten.
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. ESFS ska bestå av
a) ESRB,
b) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(värdepapper och marknader), inrättad 
genom förordning (EU) nr .../2010 
(ESMA), 
c) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(försäkringar och tjänstepensioner) 
inrättad genom förordning (EU) 
nr .../2010 (EIOPA), 
d) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(bankverksamhet) inrättad genom 
förordning (EU) nr .../2010 (EBA), 
e) Europeiska tillsynsmyndigheten 
(gemensamma kommittén) som avses i 
artikel 40 i förordning (EG) nr …/… 
[EBA], nr .../... [ESMA], nr 
…/…[EIOPA],   
f) Medlemsstaternas myndigheter enligt 
artikel 1.2 i förordning (EU) nr .../... 
[ESMA], artikel 1.2 i förordning (EU) 
nr .../... [EIOPA] och artikel 1.2 i 
förordning (EG) nr .../… [EBA], 
g) Europeiska tillsynsmyndigheternas 
gemensamma kommitté som avses i 
artikel 7 i förordning (EU) nr …/… 
[EBA], nr .../... [ESMA] och nr …/… 
…[EIOPA].  
De europeiska tillsynsmyndigheter som 
avses i led b, c och d ska ha sitt säte i 
Frankfurt.
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Or. en

Ändringsförslag 115
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Finansiellt institut: varje företag vars 
huvudsakliga verksamhet är att ta emot 
insättningar, bevilja krediter, tillhandahålla 
försäkringstjänster eller andra finansiella 
tjänster till sina kunder eller medlemmar 
eller bedriva finansiell 
investeringsverksamhet eller handel i 
finansiella instrument i egen räkning.

(a) Finansiellt institut: varje företag vars 
huvudsakliga verksamhet är att ta emot 
insättningar, bevilja krediter, tillhandahålla 
försäkringstjänster eller andra finansiella 
tjänster till sina kunder eller medlemmar 
eller bedriva finansiell 
investeringsverksamhet eller handel i 
finansiella instrument i egen räkning, och 
alla andra företag eller enheter som är 
verksamma i Europeiska unionen, vars 
verksamhet är av liknande natur, även om 
de inte har några direkta förbindelser 
med den stora allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det finansiella systemet: samtliga 
finansiella institutioner, marknader och 
marknadsinfrastruktur.

(b) Det finansiella systemet: samtliga 
finansiella institutioner, marknader, 
produkter och marknadsinfrastruktur.

Or. en
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Ändringsförslag 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Systemrisk: en risk för avbrott i 
finansiella tjänster, som orsakas av en 
avsevärd försämring av alla eller vissa 
delar av det finansiella systemet och som 
kan få allvarliga negativa konsekvenser 
för realekonomin. I detta sammanhang 
har alla typer av finansinstitut och 
mellanhänder, marknader, infrastruktur 
och instrument potentialen att bli 
systempåverkande.

Or. en

Ändringsförslag 118
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESRB ska ansvara för den 
makroprudentiella tillsynen över 
gemenskapens finansiella system, i syfte 
att förhindra eller minska systemrisker, 
undvika omfattande finansiella 
nödsituationer, bidra till att den inre 
marknaden fungerar smidigt och 
säkerställa att finanssektorn på ett hållbart 
sätt bidrar till den ekonomiska tillväxten.

1. ESRB ska ansvara för den 
makroprudentiella tillsynen över 
gemenskapens finansiella system, i syfte 
att förhindra eller minska systemrisker, 
undvika perioder med omfattande 
finansiell oro, och säkerställa att 
finanssektorn på ett hållbart sätt bidrar till 
den ekonomiska tillväxten och på så sätt 
bidra till att unionens mål i enlighet med 
artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen uppnås.

Or. en
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Ändringsförslag 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESRB ska ansvara för den 
makroprudentiella tillsynen över 
gemenskapens finansiella system, i syfte 
att förhindra eller minska systemrisker, 
undvika omfattande finansiella 
nödsituationer, bidra till att den inre 
marknaden fungerar smidigt och 
säkerställa att finanssektorn på ett hållbart 
sätt bidrar till den ekonomiska tillväxten.

1. ESRB ska ansvara för den 
makroprudentiella tillsynen över 
gemenskapens finansiella system, i syfte 
att förhindra eller minska systemrisker, 
undvika omfattande finansiella 
nödsituationer, bidra till att den inre 
marknaden fungerar smidigt och 
säkerställa att finanssektorn på ett hållbart 
sätt bidrar till den ekonomiska tillväxten, 
och därigenom ta hänsyn till artikel 3 i 
fördraget om Europeiska unionen. 

Or. en

Motivering

Finansiella kriser kan få en enorm inverkan på Europeiska unionens mål, inte bara på den 
inre marknaden eller den ekonomiska tillväxten, därför behövs en hänvisning till Europeiska 
unionens mål i enlighet med artikel 3 i EU-fördraget.

Ändringsförslag 120
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESRB ska ansvara för den 
makroprudentiella tillsynen över 
gemenskapens finansiella system, i syfte 
att förhindra eller minska systemrisker, 
undvika omfattande finansiella 
nödsituationer, bidra till att den inre 
marknaden fungerar smidigt och 
säkerställa att finanssektorn på ett hållbart 
sätt bidrar till den ekonomiska tillväxten.

1. ESRB ska ansvara för den 
makroprudentiella tillsynen över 
gemenskapens finansiella system, i syfte 
att förhindra eller minska systemrisker, 
särskilt bildandet av framtida lånebubblor 
i unionen, undvika omfattande finansiella 
nödsituationer, bidra till att den inre 
marknaden fungerar smidigt och 
säkerställa att finanssektorn på ett hållbart 
sätt bidrar till den ekonomiska tillväxten.
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Or. en

Motivering

Betydelsen av lånebubblor i den nuvarande krisen gör det obligatoriskt att ta med en explicit 
hänvisning till förhindrandet av sådana bubblor som ett av ESRB:s mål. 

Ändringsförslag 121
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Identifiera och/eller samla in 
uppgifter från alla finansinstitut och 
genom de europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Utan adekvata uppgifter går det inte att göra någon riktig bedömning av hur systemrelevanta 
finansinstituts finansiella situation ser ut, huruvida det förekommer tillgångsbubblor eller om 
marknadsinfrastrukturer fungerar väl. 

Ändringsförslag 122
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Identifiera och/eller samla in 
uppgifter från alla finansinstitut och 
genom de europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en
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Motivering

Utan adekvata uppgifter går det inte att göra någon riktig bedömning av hur systemrelevanta 
finansinstituts finansiella situation ser ut, huruvida det förekommer tillgångsbubblor eller om 
marknadsinfrastrukturer fungerar väl. 

Ändringsförslag 123
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utfärda riskvarningar när riskerna 
bedöms vara väsentliga.

(c) Utfärda riskvarningar när riskerna 
bedöms vara väsentliga och, vid behov, 
förklara att en krissituation föreligger.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att tilldela ESRB befogenheten att förklara att en krissituation 
föreligger för att den relevanta europeiska tillsynsmyndigheten ska kunna fatta beslut som är 
direkt tillämpliga för de behöriga nationella myndigheterna så att en samordnad insats kan 
ske. En sådan bestämmelse bör kopplas till en ändring av förordningarna om de europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag 124
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utfärda riskvarningar när riskerna 
bedöms vara väsentliga.

(c) Utfärda riskvarningar när riskerna 
bedöms vara väsentliga och, vid behov, 
förklara att en krissituation föreligger.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att tilldela ESRB befogenheten att förklara att en krissituation 
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föreligger för att den relevanta europeiska tillsynsmyndigheten ska kunna fatta beslut som är 
direkt tillämpliga för de behöriga nationella myndigheterna så att en samordnad insats kan 
ske.

Ändringsförslag 125
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utfärda riskvarningar när riskerna 
bedöms vara väsentliga.

(c) Utfärda riskvarningar när riskerna 
bedöms vara väsentliga och vid behov 
offentliggöra dessa.

Or. en

Ändringsförslag 126
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Vid behov utfärda rekommendationer 
för korrigerande åtgärder.

(d) Vid behov utfärda rekommendationer 
för korrigerande åtgärder och offentliggöra 
dessa.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Föreslå lämpliga stödåtgärder för att 
förstärka de föreslagna korrigerande 
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åtgärderna.

Or. en

Motivering

Rekommendationer och varningar från ESRB får sannolikt en betydande inverkan på 
medlemsstaternas finansmarknader och ekonomier. Syftet med ändringsförslaget är att stärka 
ESRB:s förmåga att stabilisera den ekonomiska situationen readn i början av krisen. ESRB 
bör kunna erbjuda lämpliga stödinstrument som kan meddelas tillsammans med 
rekommendationerna eller varningarna. Sådana befogenheter kommer att öka ESRB:s 
effektivitet.

Ändringsförslag 128
Derk Jan Eppink

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESRB ska ha en styrelse, en 
styrkommitté och ett sekretariat.

1. ESRB ska ha en styrelse, en 
styrkommitté, ett sekretariat och en 
rådgivande teknisk kommitté.

Or. en

Ändringsförslag 129
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska fatta de beslut som krävs 
för att fullgöra ESRB:s uppdrag.

2. Styrelsen ska fatta de beslut som krävs 
för att fullgöra de uppgifter som anges i 
artikel 3.2 c och 3.2 d och se till att alla 
ESRB:s uppdrag fullgörs.

Or. en
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Motivering

Styrkommittén bör spela en viktigare roll i ESRB:s arbete. Styrelsens beslutsbefogenheter bör 
begränsas till att utfärda varningar och rekommendationer, eftersom ESRB annars blir 
inflexibelt och alltför långsamt. Styrkommittén bör därför ansvara för allt löpande arbete och 
förbereda styrelsens beslut. 

Ändringsförslag 130
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrkommittén ska medverka i ESRB:s 
beslutsprocess genom att hjälpa till att 
förbereda styrelsens sammanträden, gå 
igenom de dokument som ska diskuteras 
och övervaka hur ESRB:s löpande arbete 
fortskrider.

3. Styrkommittén ska medverka i ESRB:s 
beslutsprocess genom att identifiera och 
prioritera risker, hjälpa till att förbereda 
styrelsens sammanträden, fullgöra de 
uppgifter som anges i artikel 3.2 e-3.2 h, 
gå igenom de dokument som ska diskuteras 
och övervaka hur ESRB:s löpande arbete 
fortskrider.

Or. en

Motivering

Styrkommittén bör spela en viktigare roll i ESRB:s arbete. Styrelsens beslutsbefogenheter bör 
begränsas till att utfärda varningar och rekommendationer, eftersom ESRB annars blir 
inflexibelt och alltför långsamt. Styrkommittén bör därför ansvara för allt löpande arbete och 
förbereda styrelsens beslut. 

Ändringsförslag 131
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrkommittén ska medverka i ESRB:s 
beslutsprocess genom att hjälpa till att 
förbereda styrelsens sammanträden, gå 
igenom de dokument som ska diskuteras 

3. Styrkommittén ska medverka i ESRB:s 
beslutsprocess genom att hjälpa till att 
förbereda styrelsens sammanträden, gå 
igenom de dokument som ska diskuteras 
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och övervaka hur ESRB:s löpande arbete 
fortskrider

och övervaka hur ESRB:s löpande arbete 
fortskrider. När styrelsen ska fatta beslut 
om sektorsspecifika ärenden ska 
styrkommittén nära samarbeta med den 
behöriga europeiska myndigheten och 
dess berörda intressentgrupp för 
utarbetandet av 
sammanträdeshandlingar.

Or. it

Ändringsförslag 132
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrkommittén ska medverka i ESRB:s 
beslutsprocess genom att hjälpa till att 
förbereda styrelsens sammanträden, gå 
igenom de dokument som ska diskuteras 
och övervaka hur ESRB:s löpande arbete 
fortskrider.

3. Styrkommittén ska medverka i ESRB:s 
beslutsprocess genom att hjälpa till att 
förbereda styrelsens sammanträden, gå 
igenom de dokument som ska diskuteras 
och övervaka hur ESRB:s löpande arbete 
fortskrider. När styrelsen ska fatta beslut 
om sektorsspecifika ärenden ska 
styrkommittén nära samarbeta med den 
behöriga europeiska myndigheten och 
dess berörda intressentgrupp för 
utarbetandet av 
sammanträdeshandlingar.

Or. it

Ändringsförslag 133
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Den oberoende rådgivande 
expertkommitté som avses i artikel 12a
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ska ge oberoende råd och 
bakgrundsinformation om sakfrågor som 
är relevanta för ESRB:s arbete och hela 
det finansiella systemets stabilitet.  

Or. en

Motivering

Förutom den rådgivande tekniska kommittén ska ett oberoende organ med akademiker och 
experter ge ESRB oberoende råd och bakgrundsinformation i sakfrågor. Ordföranden för den 
rådgivande expertkommittén ska ha en plats i styrkommittén. 

Ändringsförslag 134
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De europeiska tillsynsmyndigheterna 
ska tillhandahålla expertrådgivning inom 
ESRB om de makroekonomiska 
riskprofilerna för de olika sektorerna när 
det gäller finansiella tjänster.

Or. it

Ändringsförslag 135
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De europeiska tillsynsmyndigheterna 
ska tillhandahålla expertrådgivning inom 
ESRB om de makroekonomiska 
riskprofilerna för de olika sektorerna när 
det gäller finansiella tjänster.

Or. it
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Ändringsförslag 136
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ordföranden och vice ordföranden i 
ESRB ska väljas på fem år av och från de 
ledamöter av styrelsen som även är 
medlemmar av ECB:s allmänna råd. De får 
omväljas.

1. Ordföranden i ESRB ska väljas på 
fem år av och från de ledamöter av 
styrelsen som även är medlemmar av 
ECB:s allmänna råd. Ordföranden får 
omväljas.

Or. it

Ändringsförslag 137
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förste vice ordföranden och andre 
vice ordföranden ska väljas av och bland 
ledamöterna i Europeiska centralbankens 
allmänna råd för samma mandatperiod 
som denna persons medlemskap av det 
allmänna rådet, med hänsyn till att 
medlemsstaterna och länderna inom och 
utanför euroområdet bör vara 
representerade på ett välavvägt sätt. De 
får omväljas.

Or. en

Motivering

ESRB:s andre vice ordförande bör också komma från en centralbank för att garantera 
styrelsens oberoende och för att bättre återspegla dess sammansättning. 
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Ändringsförslag 138
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förste vice ordföranden ska väljas av 
ledamöterna med rösträtt i styrelsen, med 
hänsyn till att medlemsstaterna och 
länderna inom och utanför euroområdet 
bör vara representerade på ett välavvägt 
sätt. Förste vice ordföranden kan 
återväljas.

Or. en

Ändringsförslag 139
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Två vice ordföranden ska leda 
Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten.

Or. it

Ändringsförslag 140
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Andre vice ordföranden ska vara 
ordföranden för den gemensamma
kommittén för de europeiska 
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tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 141
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Innan de tillträder sina uppdrag ska 
ESRF:s ordförande och förste vice 
ordförande vid en offentlig utfrågning i 
Europaparlamentet redogöra för hur de 
avser utföra sina uppdrag enligt denna 
förordning. Andre vice ordföranden ska 
höras av Europaparlamentet i sin 
egenskap av ordförande för den 
gemensamma kommittén för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 142
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vice ordföranden ska leda styrelsens och 
styrkommitténs sammanträden, när 
ordföranden är förhindrad att delta.

3. Den äldste vice ordföranden ska leda 
styrelsens och styrkommitténs 
sammanträden, när ordföranden är 
förhindrad att delta.

Or. it
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Ändringsförslag 143
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om mandatperioden för de ledamöter av 
ECB:s allmänna råd som väljs till 
ordförande eller vice ordförande löper ut 
innan femårsperioden är till ända eller om 
ordföranden eller vice ordföranden av 
någon anledning inte kan fullgöra sina 
uppdrag, ska en ny ordförande eller vice 
ordförande väljas i enlighet med punkt 1.

4. Om mandatperioden för den ledamot av 
ECB:s allmänna råd som väljs till 
ordförande löper ut innan femårsperioden 
är till ända eller om ordföranden av någon 
anledning inte kan fullgöra sina uppdrag, 
ska en ny ordförande väljas i enlighet med 
punkt 1.

Or. it

Ändringsförslag 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De nationella centralbankscheferna. b) Ett antal av de nationella 
centralbankscheferna, inte fler än en 
tredjedel av det totala antalet 
medlemsstater, som väljs av ledamöterna i 
ECB:s allmänna råd för samma 
mandatperiod som denna persons 
medlemskap av det allmänna rådet, med 
hänsyn till att medlemsstaterna och 
länderna inom och utanför euroområdet 
bör vara representerade på ett välavvägt 
sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 145
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Sex oberoende personer, varav den 
europeiska tillsynsmyndigheten måste 
utse två. I syfte att minska det eventuella 
problemet att fokusera allt för mycket på 
banker och öka kvaliteten på 
styrelsebesluten får kandidaterna inte 
vara medlemmar av den europeiska 
tillsynsmyndigheten och ska väljas på 
grundval av sin allmänna kompetens och 
sitt åtagande gentemot unionen, och ha 
olika bakgrunder inom akademiska 
områden eller den privata sektorn, i 
synnerhet i små och medelstora företag, 
fackföreningar eller som leverantörer 
eller konsumenter av finansiella tjänster. 
Vid tidpunkten för utnämningen måste de 
europeiska tillsynsmyndigheterna uppge 
vilken person som utsetts för att ingå i 
styrkommittén. Kandidaterna måste 
bekräftas av de övriga 
styrelseledamöterna med rösträtt. När de 
utför sina uppgifter får de utnämnda 
personerna varken efterfråga eller ta emot 
instruktioner från regeringar, 
institutioner, organ, kontor, enheter eller 
privatpersoner. De ska avhålla sig från 
varje handling som är oförenlig med 
deras skyldigheter eller utförandet av 
deras uppgifter. 

Or. en
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Ändringsförslag 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fa  och stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Sex oberoende personer (var och en av 
de europeiska tillsynsmyndigheternas 
tillsynsstyrelser och intressentgrupper ska 
utse en person).
De personer som avses i punkt fa får inte 
vara medlemmar av de europeiska 
tillsynsmyndigheterna utan ska väljas på 
grundval av sin allmänna kompetens och 
olika bakgrunder inom akademiska 
områden eller andra sektorer, särskilt i 
små och medelstora företag, 
fackföreningar eller som leverantörer 
eller konsumenter av finansiella tjänster. 
De ska representera en välavvägd balans 
mellan säljarsidan, köparsidan och 
anställda. Vid tidpunkten för 
utnämningen måste de europeiska 
tillsynsmyndigheterna uppge vilken 
person som utsetts för att även ingå i 
styrkommittén. Kandidaterna måste 
bekräftas av de övriga 
styrelseledamöterna med rösträtt. När de 
utför sina uppgifter får de utnämnda 
personerna varken efterfråga eller ta emot 
instruktioner från regeringar, 
institutioner, organ, kontor, enheter eller 
privatpersoner. De ska avhålla sig från 
varje handling som är oförenlig med 
deras skyldigheter eller utförandet av 
deras uppgifter.

Or. en



PE439.845v01-00 36/88 AM\808496SV.doc

SV

Ändringsförslag 147
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fa och stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Sex oberoende personer som ska utses 
av styrelsens övriga ledamöter med 
rösträtt och vara bekräftade av 
Europaparlamentet och rådet. 
De personer som avses i punkt fa ska 
väljas på grundval av sin allmänna 
kompetens och sitt åtagande gentemot 
unionen, och ha olika bakgrunder inom 
akademiska områden eller den privata 
sektorn, i synnerhet i små och medelstora 
företag, fackföreningar eller som 
leverantörer eller konsumenter av 
finansiella tjänster. Före utnämningen 
måste styrelsen uppge vilken person som 
utsetts för att även ingå i styrkommittén. 
När de utför sina uppgifter får de 
utnämnda personerna varken efterfråga 
eller ta emot instruktioner från 
regeringar, institutioner, organ, kontor, 
enheter eller privatpersoner. De ska 
avhålla sig från varje handling som är 
oförenlig med deras skyldigheter eller 
utförandet av deras uppgifter.

Or. en

Motivering

Utnämningen av sex oberoende experter av ESRB:s styrelse är nödvändig för att garantera 
deras oberoende. Europaparlamentets och rådets bekräftelse kommer att förstärka de 
utnämnda experternas legitimitet.  
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Ändringsförslag 148
Miguel Portas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fa och stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Sex oberoende personer som ska utses 
av styrelsens ledamöter med rösträtt. 
De personer som utses i enlighet med 
punkt fa får inte vara medlemmar av de 
europeiska tillsynsmyndigheterna utan 
ska väljas på grundval av sin allmänna 
kompetens och sitt åtagande gentemot 
unionen och ha olika bakgrunder inom 
akademiska områden eller i den privata 
sektorn, särskilt i små och medelstora 
företag, fackföreningar eller som 
leverantörer eller konsumenter av 
finansiella tjänster. Vid tidpunkten för 
utnämningen måste styrelseledamöterna 
uppge vilken person som utsetts för att 
även ingå i styrkommittén. När de utför 
sina uppgifter får de utnämnda 
personerna varken efterfråga eller ta emot 
instruktioner från regeringar, 
institutioner, organ, kontor, enheter eller 
privatpersoner. De ska avhålla sig från 
varje handling som är oförenlig med 
deras skyldigheter eller utförandet av 
deras uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 149
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) En person vardera från Europeiska 
fackliga samorganisationen, Business 
Europe och den europeiska 
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konsumentorganisationen.

Or. en

Ändringsförslag 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) En representant vardera från 
Europeiska fackliga samorganisationen, 
Business Europe och den europeiska 
konsumentorganisationen.

Or. en

Motivering

Övervakningen av makroekonomiska obalanser inom EU kräver att de relevanta 
makroekonomiska aktörerna deltar i ESRB:s överläggningar. En styrelse som domineras av 
centralbankschefer är obalanserad. De grupper som utsätts för de ekonomiska och sociala 
riskerna i finansiella kriser utan att på något som helst sätt bära ansvaret för dem, bör få en 
plats vid bordet.

Ändringsförslag 151
Miguel Portas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Följande ska vara styrelseledamöter
utan rösträtt:

2. Ordföranden i ekonomiska och 
finansiella kommittén ska vara 
styrelseledamot utan rösträtt.

a) Från varje medlemsstat en företrädare 
på hög nivå från respektive behörig 
nationell tillsynsmyndighet.
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b) Ordföranden i Ekonomiska och 
finansiella kommittén.

Or. en

Ändringsförslag 152
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Från varje medlemsstat en företrädare på 
hög nivå från respektive behörig nationell 
tillsynsmyndighet.

a) Från varje medlemsstat en företrädare på 
hög nivå från respektive behörig nationell 
tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 3.

Or. en

Motivering

Rotationssystemet som ligger till grund för diskussionen är en garanti för att enskilda 
experter inte utestängs från sektorsrelaterade beslut. Hänsyn måste tas till en rättvis balans 
mellan en varierad representation av sektorsexperter och ett välfungerande ESRB. Beslutet 
att utse företrädarna på hög nivå ska fattas av medlemsstaterna så att dessa kan utse 
relevanta personer som ska delta i sammanträden om ärenden som tillhör dessa personers 
kompetensområden.

Ändringsförslag 153
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Från varje medlemsstat en företrädare på 
hög nivå från respektive behörig nationell 
tillsynsmyndighet.

a) Från varje medlemsstat en företrädare på 
hög nivå från respektive behörig nationell 
tillsynsmyndighet enligt punkt 3.

Or. de
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Motivering

Ett nytt tillsynssystem måste göra en åtskillnad mellan de olika finansmarknadsriskerna och 
ta hänsyn till skillnaderna mellan de finansiella institutens affärsmodeller. För att ta hänsyn 
till skillnaden i affärsmodellen mellan försäkringsföretag och andra finansiella institut måste 
även tillsynsmyndigheter för försäkringsföretag vara ordentligt företrädda i ESRB.

Ändringsförslag 154
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om vid vissa punkter på ett mötes 
dagordning flera nationella 
tillsynsmyndigheter är behöriga, ska 
företrädaren på hög nivå bara delta i 
diskussionen om frågor där denne är 
behörig.

3. När det gäller företrädare för de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska 
företrädare på hög nivå rotera beroende på 
vilken fråga som diskuteras såvida inte de 
nationella tillsynsmyndigheterna har 
enats om en gemensam företrädare.

Or. en

Motivering

Rotationssystemet som ligger till grund för diskussionen är en garanti för att enskilda 
experter inte utestängs från sektorsrelaterade beslut. Hänsyn måste tas till en rättvis balans 
mellan en varierad representation av sektorsexperter och ett välfungerande ESRB. Beslutet 
att utse företrädarna på hög nivå ska fattas av medlemsstaterna så att dessa kan utse 
relevanta personer som ska delta i sammanträden om ärenden som tillhör dessa personers 
kompetensområden.

Ändringsförslag 155
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om vid vissa punkter på ett mötes 
dagordning flera nationella 
tillsynsmyndigheter är behöriga, ska 
företrädaren på hög nivå bara delta i 

3. När det gäller företrädarna för de 
nationella tillsynsmyndigheterna ska
respektive företrädare på hög nivå rotera 
beroende på vilken punkt på 
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diskussionen om frågor där denne är 
behörig.

dagordningen som diskuteras, såvida inte 
de nationella tillsynsmyndigheterna har 
kommit överens om en gemensam
företrädare.

Or. de

Motivering

Ett nytt tillsynssystem måste göra en åtskillnad mellan de olika finansmarknadsriskerna och 
ta hänsyn till skillnaderna mellan de olika finansiella institutens affärsmodeller. Därför måste 
det garanteras att de myndigheter som är ansvariga för tillsyn över försäkringsföretag är 
ordentligt företrädda. 

Ändringsförslag 156
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Styrelseledamöter som samtidigt är 
ledamöter av ECB:s allmänna råd ska 
agera oberoende när de utför sina 
uppgifter, särskilt om det är möjligt att 
ESRB:s beslut har med ECB:s mandat att 
göra.

Or. en

Ändringsförslag 157
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ordföranden ska minst fyra gånger om 
året kalla till styrelsens ordinarie 
plenarmöten. Extra möten får inkallas av 
styrelsens ordförande eller på begäran av 
minst en tredjedel av ledamöterna med 

1. Ordföranden ska minst fyra gånger om 
året kalla till styrelsens ordinarie 
plenarmöten. Extra möten får inkallas av 
styrelsens ordförande eller på begäran av 
minst en tredjedel av ledamöterna.
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rösträtt.

Or. en

Ändringsförslag 158
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En hög representant per 
EES/EFTA-land som inte är EU-medlem 
kan bjudas in att deltaga vid styrelsens 
sammanträden.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelseledamöter med rösträtt ska ha en 
röst var.

1. Styrelsen ska eftersträva samförstånd.
Då samförstånd inte kan nås ska
styrelseledamöter med rösträtt ha en röst 
var.

En styrelseledamot får alltid begära 
votering om ett utkast till varning eller 
rekommendation.

Or. en
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Ändringsförslag 160
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsen är beslutför, om två tredjedelar 
av ledamöterna med rösträtt är närvarande.
Om den inte är beslutför, får ordföranden 
kalla till extra sammanträde, där beslut får 
fattas utan hänsyn till beslutförhet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

Beslutsförhet vid två tredjedelars närvaro är motiverad, men det bör tydliggöras att 
röstförfarandet inte innebär någon röstviktning genom att i den engelska versionen lägga till 
”presence” till ”quorum”. ESRB är ett europeiskt organ där nationella intressen inte får 
företrädas och dess medlemmar ska endast eftersträva europeiska mål. 

Ändringsförslag 161
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Genom undantag från punkt 2 ska en 
majoritet på två tredjedelar av rösterna 
krävas för offentliggörande av en varning 
eller rekommendation.

Or. en

Motivering

Beslutsförhet vid två tredjedelars närvaro är motiverad, men det bör tydliggöras att 
röstförfarandet inte innebär någon röstviktning genom att i den engelska versionen lägga till 
”presence” till ”quorum”. ESRB är ett europeiskt organ där nationella intressen inte får 
företrädas och dess medlemmar ska endast eftersträva europeiska mål. 
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Ändringsförslag 162
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Vice ordföranden i ESRB. b) De två vice ordförandena i ESRB, som 
också är ordförande för EIOPA och 
ESMA.

Or. it

Ändringsförslag 163
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Vice ordföranden i ESRB. b) Förste och andre vice ordföranden i 
ESRB.

Or. en

Ändringsförslag 164
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Vice ordföranden i ESRB. b) Vice ordförande och andre vice
ordförande i ESRB.

Or. en

Motivering

Andre vice ordförande i ESRB och tre av de sex experterna bör vara ledamöter av 
styrkommittén.
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Ändringsförslag 165
Derk Jan Eppink

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Fem andra styrelseledamöter som 
samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna 
råd. De ska väljas på två år av och bland 
de styrelseledamöter som samtidigt är 
ledamöter i ECB:s allmänna råd.

utgår

Or. en

Motivering

Med tanke på styrelsens storlek – totalt 61 ledamöter – bör en styrkommitté som bistår 
styrelsen i dess beslutsprocess ges möjligheter att arbeta snabbt och effektivt.

Ändringsförslag 166
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Fem andra styrelseledamöter som 
samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna 
råd. De ska väljas på två år av och bland 
de styrelseledamöter som samtidigt är 
ledamöter i ECB:s allmänna råd.

c) Två andra styrelseledamöter som 
samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna 
råd.

Or. it



PE439.845v01-00 46/88 AM\808496SV.doc

SV

Ändringsförslag 167
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Fem andra styrelseledamöter som 
samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna 
råd. De ska väljas på två år av och bland 
de styrelseledamöter som samtidigt är 
ledamöter i ECB:s allmänna råd.

c) Sex andra styrelseledamöter, inbegripet 
tre oberoende personer på rotationsbasis,
med hänsyn till behovet av att 
medlemsstaterna och länderna inom och 
utanför euroområdet blir företrädda på ett 
balanserat sätt. De ska väljas på två år av 
styrelseledamöterna.

Or. en

Ändringsförslag 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Fem andra styrelseledamöter som 
samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna 
råd. De ska väljas på två år av och bland de 
styrelseledamöter som samtidigt är 
ledamöter i ECB:s allmänna råd.

c) Två andra styrelseledamöter som 
samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna 
råd och som företräder medlemsstaterna 
inom och utanför euroområdet. De ska 
väljas på två år av och bland de 
styrelseledamöter som samtidigt är 
ledamöter i ECB:s allmänna råd.

Or. en

Motivering

Syftet med det framlagda ändringsförslaget är att öka styrkommitténs effektivitet genom att 
begränsa antalet ledamöter, och att specificera att de ska komma från euroländer respektive 
icke-euroländer. Centralbanker i länder utanför euroområdet måste vara företrädda på ett 
balanserat sätt i ESRB:s styrkommitté.
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Ändringsförslag 169
Danuta Jazłowiecka

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Fem andra styrelseledamöter som 
samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna 
råd. De ska väljas på två år av och bland de 
styrelseledamöter som samtidigt är 
ledamöter i ECB:s allmänna råd.

c) Fem andra styrelseledamöter som 
samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna 
råd och som proportionerligt företräder 
medlemsstaterna inom respektive utanför 
euroområdet. De ska väljas på två år av 
och bland de styrelseledamöter som 
samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna 
råd.

Or. en

Motivering

Syftet med det framlagda ändringsförslaget är öka styrkommitténs lämplighet genom att 
specificera att de ska komma från euroländer respektive icke-euroländer. Centralbanker i 
länder utanför euroområdet måste vara företrädda på ett balanserat sätt i ESRB:s 
styrkommitté.

Ändringsförslag 170
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Fem andra styrelseledamöter som 
samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna 
råd. De ska väljas på två år av och bland de 
styrelseledamöter som samtidigt är 
ledamöter i ECB:s allmänna råd

c) Fem andra styrelseledamöter som 
samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna 
råd, inklusive ECB:s vice ordförande, med 
hänsyn till behovet av att medlemsstaterna 
och länderna inom och utanför 
euroområdet blir företrädda på ett 
balanserat sätt. De ska väljas på fyra år av 
och bland de styrelseledamöter som 
samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna 
råd.

Or. en
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Motivering

Andre vice ordförande i ESRB och tre av de sex experterna bör vara ledamöter av 
styrkommittén.

Ändringsförslag 171
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En ledamot av 
Europeiska kommissionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 172
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Ordföranden i Europeiska 
bankmyndigheten.

e) Ordföranden i Europeiska 
tillsynsmyndigheten (bankverksamhet).

Or. en

Ändringsförslag 173
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Ordföranden i Europeiska försäkrings-
och tjänstepensionsmyndigheten.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 174
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Ordföranden i Europeiska försäkrings-
och tjänstepensionsmyndigheten.

f) Ordföranden i Europeiska 
tillsynsmyndigheten (försäkringar och 
tjänstepensioner).

Or. en

Ändringsförslag 175
Alfredo Pallone

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Ordföranden i Europeiska 
värdepappers- och 
marknadsmyndigheten.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 176
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Ordföranden i Europeiska 
värdepappers- och 
marknadsmyndigheten.

g) Ordföranden i Europeiska 
tillsynsmyndigheten (värdepapper och 
marknader).

Or. en
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Ändringsförslag 177
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Ordföranden i Ekonomiska och 
finansiella kommittén.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 178
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Ordföranden i Ekonomiska och 
finansiella kommittén.

h) Tre av de sex oberoende personer som 
avses i artikel 6.1 fa.

Or. en

Motivering

Andre vice ordföranden i ESRB och tre av de sex experterna bör vara ledamöter av 
styrkommittén.

Ändringsförslag 179
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Ordföranden för den rådgivande 
tekniska kommittén.  

Or. en
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Motivering

Förutom den rådgivande tekniska kommittén ska ett oberoende organ med akademiker och 
experter ge ESRB oberoende råd och bakgrundsinformation i sakfrågor. Ordföranden för den 
rådgivande expertkommittén ska ha en plats i styrkommittén. 

Ändringsförslag 180
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid vakanta platser bland styrkommitténs 
valda ledamöter ska styrelsen tillsätta 
dessa med nya ledamöter. Ordföranden 
ska minst kvartalsvis kalla till möten i 
styrkommittén som ska hållas före 
styrelsemötena. Ordföranden får också 
inkalla extra möten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådgivande tekniska kommittén Rådgivande vetenskapliga kommittén

Or. en

Motivering

Övervakningen av makroekonomiska obalanser inom EU kräver att de berörda 
makroekonomiska aktörerna och det civila samhället deltar. Dessa berörda grupper, som 
utsätts för de ekonomiska och sociala riskerna i finansiella kriser utan att på något som helst 
sätt bära ansvaret för dem, bör involveras.
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Ändringsförslag 182
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den rådgivande tekniska kommittén ska 
ha följande ledamöter:

1. Den rådgivande tekniska kommittén ska 
bestå av 15 experter med erkänd 
kompetens och garanterat oberoende, 
föreslagna av styrkommittén. De ska 
representera ett brett spektrum av 
erfarenheter och kunskaper.

a) En företrädare för varje nationell 
centralbank och en företrädare för ECB.
b) Från varje medlemsstat en företrädare 
för den behöriga nationella 
tillsynsmyndigheten.
c) En företrädare för Europeiska 
bankmyndigheten.
d) En företrädare för Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten.
e) En företrädare för Europeiska 
värdepappers- och 
marknadsmyndigheten.
f) Två företrädare för kommissionen.
g) En företrädare för Ekonomiska och 
finansiella kommittén
Tillsynsmyndigheterna i respektive 
medlemsstat ska välja en företrädare till 
kommittén. Om vid vissa punkter på ett 
mötes dagordning flera nationella 
tillsynsmyndigheter är behöriga, ska 
respektive företrädare bara delta i de 
frågor på dagordningen som denne har 
befogenhet för.

De ska godkännas av styrelsen för en 
mandatperiod på fyra år, som kan 
förlängas en gång.

Or. en

Motivering

En längre mandatperiod utgör en bättre garanti för oberoende. Därför föreslås en 
mandatperiod på fyra år som endast kan förlängas en gång.
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Ändringsförslag 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den rådgivande tekniska kommittén ska 
ha följande ledamöter:

1. Den rådgivande vetenskapliga
kommittén ska ha följande ledamöter:

Or. en

Motivering

Övervakningen av makroekonomiska obalanser inom EU kräver att de berörda 
makroekonomiska aktörerna och det civila samhället deltar. Dessa berörda grupper, som 
utsätts för de ekonomiska och sociala riskerna i finansiella kriser utan att på något som helst 
sätt bära ansvaret för dem, bör involveras.

Ändringsförslag 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den rådgivande tekniska kommittén ska 
ha följande ledamöter:

1. Den rådgivande vetenskapliga
kommittén ska ha följande ledamöter:

Or. en

Ändringsförslag 185
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den rådgivande tekniska kommittén ska 1. Den rådgivande vetenskapliga
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ha följande ledamöter: kommittén ska ha följande ledamöter:

Or. en

Ändringsförslag 186
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En företrädare för varje nationell 
centralbank och en företrädare för ECB.

a) Nio experter med erkänd kompetens 
och ett garanterat oberoende, föreslagna 
av styrkommittén. De ska representera ett 
brett spektrum av erfarenheter och 
kunskaper och ha en välavvägd bakgrund 
och expertis vad avser säljarsidan (banker 
och andra finansiella tjänsteleverantörer), 
köparsidan (konsumenter, 
storföretagskunder, små och medelstora 
företag och investerare) och anställda 
inom sektorn. De ska godkännas av 
styrelsen för en mandatperiod på två år 
som kan förlängas.

Or. en

Ändringsförslag 187
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Från varje medlemsstat en företrädare 
för den behöriga nationella 
tillsynsmyndigheten.

b) En expert med erkänd kompetens och 
ett garanterat oberoende vardera från 
Europeiska fackliga samorganisationen, 
Business Europe och den europeiska 
konsumentorganisationen.

Or. en
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Ändringsförslag 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Från varje medlemsstat en företrädare 
för den behöriga nationella 
tillsynsmyndigheten.

b) En företrädare vardera från 
Europeiska fackliga samorganisationen, 
Business Europe och den europeiska 
konsumentorganisationen.

Or. en

Motivering

Övervakningen av makroekonomiska obalanser inom EU kräver att de berörda 
makroekonomiska aktörerna och det civila samhället deltar. Dessa berörda grupper, som 
utsätts för de ekonomiska och sociala riskerna i finansiella kriser utan att på något som helst 
sätt bära ansvaret för dem, bör involveras.

Ändringsförslag 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) En företrädare från Europeiska 
fackliga samorganisationen, Business 
Europe respektive den europeiska 
konsumentorganisationen.

Or. en

Motivering

Övervakningen av makroekonomiska obalanser inom EU kräver att de berörda 
makroekonomiska aktörerna och det civila samhället deltar. Dessa berörda grupper, som 
utsätts för de ekonomiska och sociala riskerna i finansiella kriser utan att på något som helst 
sätt bära ansvaret för dem, bör involveras.
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Ändringsförslag 190
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsmyndigheterna i respektive 
medlemsstat ska välja en företrädare till 
kommittén. Om vid vissa punkter på ett 
mötes dagordning flera nationella 
tillsynsmyndigheter är behöriga, ska 
respektive företrädare bara delta i de 
frågor på dagordningen som denne har 
befogenhet för.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 191
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsynsmyndigheterna i respektive 
medlemsstat ska välja en företrädare till 
kommittén. Om vid vissa punkter på ett 
mötes dagordning flera nationella 
tillsynsmyndigheter är behöriga, ska 
respektive företrädare bara delta i de 
frågor på dagordningen som denne har 
befogenhet för.

Tillsynsmyndigheterna i respektive 
medlemsstat ska välja en företrädare till 
kommittén. När det gäller företrädarna 
för de nationella tillsynsmyndigheterna 
ska respektive företrädare på hög nivå 
rotera beroende på vilken punkt på 
dagordningen som diskuteras, såvida inte 
de nationella tillsynsmyndigheterna har 
kommit överens om en gemensam 
företrädare.

Or. de

Motivering

Ett nytt tillsynssystem måste göra en åtskillnad mellan de olika finansmarknadsriskerna och 
ta hänsyn till skillnaderna mellan försäkringsföretagens och andra finansiella instituts 
affärsmodeller. Därför måste även de myndigheter som är ansvariga för tillsyn över 
försäkringsföretag vara ordentligt företrädda i ESRB:s rådgivande tekniska kommitté.
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att kunna ge råd och stöd i 
sakfrågor som är relevanta för ESRB:s 
arbete ska den rådgivande vetenskapliga 
kommittén ha ett nära samarbete med 
ESCB:s expertarbetsgrupper. 

Or. en

Ändringsförslag 193
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Den rådgivande vetenskapliga 
kommittén ska vid behov föreslå för 
styrelsen att ett samråd bör organiseras i 
ett tidigt skede med intressenter såsom 
marknadsaktörer, konsumentorgan, 
akademiska experter, på ett öppet sätt som 
medger insyn, samtidigt som hänsyn tas 
till sekretesskravet.

Or. en

Motivering

Det är endast styrelsen som skulle kunna företräda ESRB externt och det är den som bör ha 
behörighet att besluta om att inleda offentliga samråd.
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Ändringsförslag 194
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Den rådgivande expertkommittén

1. Den rådgivande expertkommittén ska 
utgöras av nio experter med erkänd 
kompetens och ett garanterat oberoende, 
föreslagna av styrkommittén, vilka ska 
representera ett brett urval av 
erfarenheter och kunskaper och 
godkännas av styrelsen för en 
mandatperiod på två år, som kan 
förlängas.
2. Ordföranden i den rådgivande 
expertkommittén ska utses av styrelsen, på 
förslag av styrkommitténs ordförande.
3. Den rådgivande expertkommittén ska 
utföra de uppgifter som avses i 
artikel 4.5a.
4. Sekretariatet för ESRB ska bistå den 
rådgivande expertkommittén och 
sekretariatets chef ska delta i dess möten. 

Or. en

Motivering

Förutom den rådgivande tekniska kommittén ska ett oberoende organ med akademiska och 
andra experter ge ESRB oberoende råd och bakgrundsinformation i sakfrågor. Ordföranden 
för den rådgivande expertkommittén ska ha en plats i styrkommittén. 
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Ändringsförslag 195
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska en formell rådgivande 
panel skapas så att ESRB kan utnyttja 
bidrag till förståelsen av det finansiella 
systemets utveckling.

Or. en

Motivering

En rådfrågning av intressenter blir sannolikt mer användbar för ESRB:s förståelse av 
marknaden om den sker genom en formell kommitté bestående av yrkesverksamma. 

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sitt arbete ska ESRB vid behov rådfråga 
relevanta aktörer inom den privata sektorn.

I sitt arbete ska ESRB vid behov rådfråga 
relevanta aktörer inom den privata eller 
offentliga sektorn, särskilt, men inte 
uteslutande, de europeiska 
tillsynsmyndigheternas intressentgrupper.

Or. en
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Ändringsförslag 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sitt arbete ska ESRB vid behov rådfråga 
relevanta aktörer inom den privata 
sektorn.

I sitt arbete ska ESRB rådfråga relevanta 
aktörer, inte minst de europeiska 
tillsynsmyndigheternas intressentgrupper.

Or. en

Motivering

ESRB ska rådfråga alla relevanta aktörer och inte bara den privata sektorns. Detta bör göras
i alla frågor som aktörerna anser vara relevanta och inte bara enligt de behov som ESRB 
uppfattar.

Ändringsförslag 198
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De europeiska tillsynsmyndigheterna, de 
nationella centralbankerna och 
medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete 
med ESRB och lämna alla uppgifter som 
det behöver för att kunna fullgöra sitt 
uppdrag enligt gemenskapslagstiftningen.

2. De europeiska tillsynsmyndigheterna, de 
nationella centralbankerna och 
medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete 
med ESRB och lämna de sammanställda
uppgifter som det behöver för att kunna 
fullgöra sitt uppdrag enligt 
gemenskapslagstiftningen.

Or. de

Motivering

ESRB utövar tillsyn på makronivå och behöver därför sammanställda uppgifter för att kunna 
upptäcka systemrisker på EU-nivå. Att tillhandahålla sammanställda uppgifter är även att 
förorda av skäl som rör arbetsfördelningen för att inte ESRB ska överbelastas.
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. ESRB får begära information från de 
europeiska tillsynsmyndigheterna i form av 
sammanfattningar eller sammanställningar, 
där enskilda finansinstitut inte får kunna 
identifieras. Om begärd information inte är 
tillgänglig på dessa myndigheterna eller 
inte lämnas i tid, får ESRB begära 
uppgifterna från nationella 
tillsynsmyndigheter, nationella 
centralbanker eller andra myndigheter i 
medlemsstaterna.

3. De europeiska tillsynsmyndigheterna 
ska på begäran från ESRB lämna 
information i form av sammanfattningar 
eller sammanställningar, där enskilda 
finansinstitut inte får kunna identifieras.
Om begärd information inte är tillgänglig 
för dessa myndigheter eller inte lämnas i 
tid ska nationella tillsynsmyndigheter, 
nationella centralbanker eller andra 
myndigheter i medlemsstaterna lämna 
informationen på begäran av ESRB.

Or. en

Ändringsförslag 200
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. ESRB får begära information från de 
europeiska tillsynsmyndigheterna i form av 
sammanfattningar eller sammanställningar, 
där enskilda finansinstitut inte får kunna 
identifieras. Om begärd information inte är 
tillgänglig på dessa myndigheterna eller 
inte lämnas i tid, får ESRB begära 
uppgifterna från nationella 
tillsynsmyndigheter, nationella 
centralbanker eller andra myndigheter i 
medlemsstaterna.

3. De europeiska tillsynsmyndigheterna 
ska på begäran från ESRB lämna 
information i form av sammanfattningar 
eller sammanställningar. Om begärd 
information inte är tillgänglig för dessa 
myndigheter eller inte lämnas i tid ska
nationella tillsynsmyndigheter, nationella 
centralbanker eller andra myndigheter i 
medlemsstaterna lämna denna 
information på begäran av ESRB.

Or. en
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Ändringsförslag 201
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. ESRB får rikta en motiverad begäran 
till de europeiska tillsynsmyndigheterna 
om att dessa lämnar uppgifter som inte är 
sammanfattningar eller 
sammanställningar.

utgår

Or. en

Motivering

Information som lämnas i sammanställd form måste göra det möjligt för ESRB att identifiera 
risker och komma fram till lämpliga åtgärder. Insamling av information från enskilda 
finansinstitut bör enbart ligga inom de nationella och europeiska tillsynsmyndigheternas 
ansvarsområden.

Ändringsförslag 202
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. ESRB får rikta en motiverad begäran 
till de europeiska tillsynsmyndigheterna 
om att dessa lämnar uppgifter som inte är 
sammanfattningar eller 
sammanställningar.

utgår

Or. en



AM\808496SV.doc 63/88 PE439.845v01-00

SV

Ändringsförslag 203
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. ESRB får rikta en motiverad begäran till 
de europeiska tillsynsmyndigheterna om att 
dessa lämnar uppgifter som inte är 
sammanfattningar eller sammanställningar.

4. När det föreligger en ihållande och 
allvarlig risk för marknadsstörningar, 
som stöds av objektivt kontrollerbara 
uppgifter, och som rimligtvis skulle kunna 
beröra en viss institution är 
informationen i artikel 15.3 inte tillräcklig 
för att ESRB ska kunna uppfylla sina 
uppgifter, och ESRB får då rikta en 
motiverad begäran till de europeiska 
tillsynsmyndigheterna om att dessa lämnar 
uppgifter som inte är sammanfattningar 
eller sammanställningar.

När ESRB begär uppgifter som inte är 
sammanfattningar eller 
sammanställningar ska den i sin 
motiverade begäran förklara varför 
uppgifter om respektive enskilda 
finansinstitut bedöms vara 
systemrelevanta och nödvändiga, med 
hänsyn till den rådande 
marknadssituationen.

Or. en

Motivering

ESRB:s roll är tänkt att ligga på makronivå och ESRB bör därför som regel inte behöva få 
tillgång till företagsspecifik information. Det andra stycket innebär att förslaget stämmer 
överens med rådets allmänna synsätt.
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Ändringsförslag 204
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innan information begärs enligt 
punkterna 3 och 4, ska ESRB rådfråga 
relevant europeisk tillsynsmyndighet om 
huruvida begäran är rimlig.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 205
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innan information begärs enligt 
punkterna 3 och 4, ska ESRB rådfråga 
relevant europeisk tillsynsmyndighet om 
huruvida begäran är rimlig.

5. Före varje begäran om information som 
inte är sammanfattningar eller 
sammanställningar ska ESRB rådfråga 
relevant europeisk tillsynsmyndighet om 
huruvida begäran är motiverad och rimlig.
Om den relevanta europeiska 
tillsynsmyndigheten inte anser att 
begäran är motiverad och rimlig ska den 
utan dröjsmål skicka begäran tillbaka till 
ESRB och begära ytterligare 
motiveringar. När ESRB har lämnat 
sådana ytterligare motiveringar till den 
berörda europeiska tillsynsmyndigheten 
ska den europeiska tillsynsmyndigheten 
översända den begärda informationen till 
ESRB, under förutsättning att ESRB även 
fortsättningsvis har tillgång till den 
relevanta informationen.

Or. en
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Motivering

Det finns helt klart behov av ett förbättrat informationsutbyte för att öka förståelsen av 
systemrisker. Det är emellertid viktigt att inte undergräva stämningen på marknaden genom 
eventuella offentliggöranden av känslig och sekretessbelagd information som skulle kunna 
störa de finansiella marknadernas korrekta funktion.

Ändringsförslag 206
Derk Jan Eppink

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innan information begärs enligt 
punkterna 3 och 4, ska ESRB rådfråga 
relevant europeisk tillsynsmyndighet om 
huruvida begäran är rimlig.

5. Innan information begärs enligt 
punkterna 3 och 4, ska ESRB rådfråga 
mottagaren av begäran om huruvida 
begäran är rimlig. Om mottagaren inte 
anser att en begäran är rimlig kan 
mottagaren be ESRB:s styrelse att avgöra 
huruvida begäran är motiverad. Om 
styrelsen bekräftar begäran ska 
mottagaren omedelbart tillhandahålla 
informationen.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att en begäran är rimlig och inte allt för betungande, samtidigt 
som ESRB:s roll eller dess möjlighet att begära den information som nämnden behöver för att 
utföra sina uppgifter inte undergrävs.

Ändringsförslag 207
Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Innan information begärs enligt 
punkterna 3 och 4, ska ESRB rådfråga 
relevant europeisk tillsynsmyndighet om 

5. Innan information begärs enligt 
punkterna 3 och 4, ska ESRB rådfråga 
relevant europeisk tillsynsmyndighet om 



PE439.845v01-00 66/88 AM\808496SV.doc

SV

huruvida begäran är rimlig. huruvida begäran är rimlig. Den ytterligare 
skyldigheten för finansinstitut att 
tillhandahålla information på begäran av 
ESRB får inte leda till en orimlig ökning 
av den administrativa bördan.

Or. en

Motivering

Finansinstitut bör uppfylla sina skyldigheter att tillhandahålla information genom att 
använda den informationskontaktpunkt som redan finns för att förhindra att administrationen 
ökar.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. ESRB:s anställda kan tillsammans 
med de europeiska tillsynsmyndigheternas 
anställda delta i möten mellan 
tillsynsmyndigheter och systemviktiga 
finansiella grupper, särskilt 
tillsynskollegier, och kan ställa frågor och 
ta emot relevant förstahandsinformation. 

Or. en

Ändringsförslag 209
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Varje begäran från ESRB att få se 
uppgifter som avser ett särskilt finansiellt 
institut ska även meddelas detta 
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finansinstitut vilket ska ha rätt att, utan 
att det påverkar sådana rättsmedel som 
står till buds för det, uttrycka sin åsikt om 
sakförhållandena i ESRB:s begäran. Den 
relevanta nationella behöriga 
myndigheten ska i egenskap av dess 
tillsynsmyndighet fungera som kanal för 
all sådan information från det berörda 
institutet, och den nationella behöriga 
myndigheten ska ge sitt samtycke innan 
den europeiska tillsynsmyndigheten kan 
lämna informationen tilll ESRB.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att varje begäran från ESRB om att få tillgång till information som avser ett 
särskilt institut meddelas till fullo till detta institut och att det har möjlighet att uttrycka sin 
åsikt om sakförhållandena i ESRB:s begäran.

Ändringsförslag 210
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. ESRB får samarbeta med 
tillsynsmyndigheter i tredjeländer och 
internationella fora för att underlätta 
informationsutbytet och inrätta en 
mekanism för insamling och utbyte av 
information om systemrisk som är 
nödvändig för att ESRB ska kunna utföra 
sina uppgifter.

Or. en

Motivering

ESRB bör ha ett tydligt internationellt mandat att främja informationsutbyte och 
informationsinsamling med andra finansiella marknader för att ta hänsyn till potentiella 
systemriskers gränsöverskridande karaktär.
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Ändringsförslag 211
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Vid tillämpningen av artikel 15.4, 15.5 
och 15.5a ska ESRB, de europeiska 
tillsynsmyndigheterna och de nationella 
behöriga myndigheterna fullständigt 
beakta de befintliga avtalen med 
tillsynsmyndigheter i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag verkar inte ta hänsyn till tillsynsordningar för banker som är 
verksamma i EU och vars behöriga tillsynsmyndighet finns utanför EU. Det är nödvändigt att 
beakta befintliga avtal med tillsynsmyndigheter i tredjeländer för EU:s regelverk.

Ändringsförslag 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Konstateras betydande risker när det 
gäller att uppnå målet i artikel 3.1, ska 
ESRB utfärda varningar och vid behov 
även rekommendationer för korrigerande 
åtgärder.

1. Konstateras betydande risker när det 
gäller att uppnå målet i artikel 3.1, ska 
ESRB utfärda varningar och om det 
bedömer det nödvändigt, för 
lagstiftningsinitiativ och föreslå 
stödåtgärder som är lämpliga för ett visst 
fall.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att stärka ESRB:s förmåga att stabilisera den ekonomiska 
situationen redan i början av krisen. ESRB bör kunna erbjuda lämpliga stödinstrument som 
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kan meddelas tillsammans med rekommendationerna eller varningarna. Sådana befogenheter 
kommer att öka ESRB:s effektivitet. Rekommendationer och varningar från ESRB får 
sannolikt en betydande inverkan på medlemsstaternas finansmarknader och ekonomier. 

Ändringsförslag 213
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Konstateras betydande risker när det 
gäller att uppnå målet i artikel 3.1, ska 
ESRB utfärda varningar och vid behov 
även rekommendationer för korrigerande 
åtgärder.

1. Konstateras betydande risker när det 
gäller att uppnå målet i artikel 3.1, ska 
ESRB utfärda varningar och vid behov 
även rekommendationer för korrigerande 
åtgärder, samt vid behov även för 
lagstiftningsinitiativ.

Or. en

Motivering

Den senaste krisen visade att systemrisker kan uppstå genom lagstiftningsåtgärder. ESRB bör 
därför kunna uppmana kommissionen att åtgärda eventuella störningar som har uppstått 
genom bristfällig lagstiftning. Det förhållande som ligger till grund för ändringsförslaget har 
redan framförts av Ekofinrådet.

Ändringsförslag 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Konstateras betydande risker när det 
gäller att uppnå målet i artikel 3.1, ska 
ESRB utfärda varningar och vid behov 
även rekommendationer för korrigerande 
åtgärder.

1. Konstateras betydande risker när det 
gäller att uppnå målet i artikel 3.1, ska 
ESRB utfärda varningar och vid behov 
även rekommendationer för korrigerande 
åtgärder, samt vid behov även för 
lagstiftningsinitiativ.

Or. en
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Motivering

Den senaste krisen visade att systemrisker kan uppstå genom lagstiftningsåtgärder. ESRB bör 
därför kunna uppmana kommissionen att åtgärda eventuella störningar som har uppstått 
genom bristfällig lagstiftning.

Ändringsförslag 215
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Konstateras betydande risker när det 
gäller att uppnå målet i artikel 3.1, ska 
ESRB utfärda varningar och vid behov 
även rekommendationer för korrigerande 
åtgärder.

1. Konstateras betydande risker när det 
gäller att uppnå målet i artikel 3.1, ska 
ESRB utfärda varningar och vid behov 
även rekommendationer för korrigerande 
åtgärder. Varningarna och 
rekommendationerna ska vid behov 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 216
Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Mottagarna av rekommendationerna 
och meddelandena som utfärdas av ESRB 
kan vara finansinstitut i unionen, ECB 
och nationella centralbanker.

Or. en

Motivering

Nationella centralbanker och Europeiska centralbanken bör inte undantas från kretsen av 
potentiella mottagare av icke-bindande rekommendationer och meddelanden som utarbetas 
av ESRB.



AM\808496SV.doc 71/88 PE439.845v01-00

SV

Ändringsförslag 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varningarna eller 
rekommendationerna ska också skickas 
till rådet och om de är ställda till en eller 
flera nationella tillsynsmyndigheter även 
lämnas till de europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

3. Alla varningar eller rekommendationer
ska också skickas till rådet, till 
ordföranden för Europaparlamentets 
ansvariga utskott och även lämnas till de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 218
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varningarna eller rekommendationerna 
ska också skickas till rådet och om de är 
ställda till en eller flera nationella 
tillsynsmyndigheter även lämnas till de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

3. Varningarna eller rekommendationerna 
ska också skickas till mottagarna i 
enlighet med punkt 2, rådet och om de är 
ställda till en eller flera nationella 
tillsynsmyndigheter även lämnas till de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Det faktum att rekommendationerna utfärdas via rådet skulle kunna medföra att de inte i 
huvudsak grundar sig på tekniska utvärderingar. Det måste därför garanteras att det finns 
lämpliga direkta kommunikationsförfaranden med mottagarna av rekommendationerna, i 
stället för kommunikation genom rådet. Det förhållande som ligger till grund för 
ändringsförslaget har redan framförts av Ekofinrådet.
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Ändringsförslag 219
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varningarna eller rekommendationerna 
ska också skickas till rådet och om de är 
ställda till en eller flera nationella 
tillsynsmyndigheter även lämnas till de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

3. Varningarna eller rekommendationerna 
ska också skickas till mottagarna i 
enlighet med punkt 2, rådet och om de är 
ställda till en eller flera nationella 
tillsynsmyndigheter även lämnas till de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Det faktum att rekommendationerna utfärdas via rådet skulle kunna medföra att de inte i 
huvudsak grundar sig på tekniska utvärderingar. Det måste därför garanteras att det finns 
lämpliga direkta kommunikationsförfaranden med mottagarna av rekommendationerna, i 
stället för kommunikation genom rådet.

Ändringsförslag 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varningarna eller rekommendationerna 
ska också skickas till rådet och om de är 
ställda till en eller flera nationella 
tillsynsmyndigheter även lämnas till de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

3. Varningarna eller rekommendationerna 
ska också skickas till mottagarna i 
enlighet med punkt 2, rådet och om de är 
ställda till en eller flera nationella 
tillsynsmyndigheter även lämnas till de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Det faktum att rekommendationerna utfärdas via rådet skulle kunna medföra att de inte i 
huvudsak grundar sig på tekniska utvärderingar. Det måste därför garanteras att det finns 
lämpliga direkta kommunikationsförfaranden med mottagarna av rekommendationerna, i 
stället för kommunikation genom rådet.
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Åtgärder i krissituationer

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
hela eller delar av det finansiella systemet 
inom unionen får ESRB i enlighet med 
artikel 3.2 b och artikel 10 i var och en av 
förordningarna (EU) nr …/… [EBA], 
nr .../... [ESMA], nr …/…[EIOPA], 
utfärda varningar, på eget initiativ eller 
efter begäran från en europeisk 
tillsynsmyndighet, Europaparlamentet, 
rådet eller kommissionen, om att en 
krissituation föreligger.
2. När ESRB utfärdar en varning ska det 
informera Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen och den europeiska 
tillsynsmyndigheten vid samma tidpunkt.
3. ESRB ska på eget initiativ eller på 
begäran av en europeisk 
tillsynsmyndighet, rådet, 
Europaparlamentet eller kommissionen se 
över den varning som avses i punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 222
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Åtgärder i krissituationer

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
hela eller delar av det finansiella systemet 
inom unionen får ESRB i enlighet med 
artikel 3.2 b utfärda varningar, på eget 
initiativ eller efter begäran från en 
europeisk tillsynsmyndighet, 
Europaparlamentet, rådet eller 
kommissionen, om att en krissituation 
föreligger. För att man ska kunna 
garantera en stringent analys av de 
finansiella marknaderna i samband med 
vilken ESRB inte behöver ta hänsyn till 
eventuella reaktioner som kan inträffa på 
kapitalmarknaden, bör dessa varningar 
inte offentliggöras.
2. När ESRB utfärdar en varning ska det 
informera Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen, de nationella 
tillsynsmyndigheterna och den europeiska 
tillsynsmyndigheten vid samma tidpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 223
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
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Åtgärder i krissituationer
1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
hela eller delar av det finansiella systemet 
inom unionen får ESRB i enlighet med 
artikel 3.2 b utfärda varningar, på eget 
initiativ eller efter begäran från en 
europeisk tillsynsmyndighet, 
Europaparlamentet, rådet, en nationell 
tillsynsmyndighet eller kommissionen, om 
att en krissituation föreligger.
2. När ESRB utfärdar en varning ska det 
informera Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen, den europeiska 
tillsynsmyndigheten och de nationella 
tillsynsmyndigheterna vid samma 
tidpunkt.

Or. en

Motivering

De behöriga nationella myndigheterna bör också kunna uppmana ESRB att uppmärksamma 
dem på eventuella situationer med extrem oro på marknaderna. De bör också informeras 
direkt om eventuella varningar i en krissituation.

Ändringsförslag 224
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Åtgärder i krissituationer

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
hela eller delar av det finansiella systemet 
inom unionen får ESRB i enlighet med 
artikel 3.2 b utfärda varningar, på eget 
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initiativ eller efter begäran från en 
myndighet, rådet, Europaparlamentet 
eller kommissionen och, när så är 
lämpligt, förklara att en krissituation 
föreligger.
2. När ESRB utfärdar en varning ska det 
informera Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen och den europeiska 
tillsynsmyndigheten vid samma tidpunkt.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen syftar till att ge ESRB befogenhet att förklara att en krissituation 
föreligger. En sådan förklaring bör vara den avgörande händelse som tillåter den berörda 
europeiska tillsynsmyndigheten att fatta beslut som direkt är tillämpliga på de behöriga 
nationella myndigheterna.  Inrättandet av EU:s inre marknad för finansiella tjänster medför 
ju att det krävs samordnade åtgärder för att ta itu med potentiella krissituationer eftersom 
krisen i en medlemsstat snabbt kan spridas över gränserna.

Ändringsförslag 225
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Åtgärder i krissituationer

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
hela eller delar av det finansiella systemet 
inom unionen får ESRB i enlighet med 
artikel 3.2 b utfärda varningar, på eget 
initiativ eller efter begäran från en 
myndighet, rådet, Europaparlamentet 
eller kommissionen och, när så är 
lämpligt, förklara att en krissituation 
föreligger.
2. När ESRB utfärdar en varning ska det 
informera Europaparlamentet, rådet, 
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kommissionen och den europeiska 
tillsynsmyndigheten vid samma tidpunkt.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen syftar till att ge ESRB befogenhet att förklara att en krissituation 
föreligger. En sådan förklaring bör vara den avgörande händelse som tillåter den berörda 
europeiska tillsynsmyndigheten att fatta beslut som direkt är tillämpliga på de behöriga 
nationella myndigheterna. 

Ändringsförslag 226
Miguel Portas

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Åtgärder i krissituationer

1. Vid ogynnsam utveckling som kan 
komma att allvarligt äventyra de 
finansiella marknadernas korrekta 
funktion och integritet eller stabiliteten i 
hela eller delar av det finansiella systemet 
inom unionen får ESRB i enlighet med 
artikel 3.2 b utfärda varningar, på eget 
initiativ eller efter begäran från en 
europeisk tillsynsmyndighet, om att en 
krissituation föreligger.
2. När ESRB utfärdar en varning ska det 
informera Europaparlamentet, rådet, 
kommissionen och den europeiska 
tillsynsmyndigheten vid samma tidpunkt.

Or. en

Motivering
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Ändringsförslag 227
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en rekommendation enligt 
artikel 3.2 d är ställd till en eller flera 
medlemsstater, till en eller flera europeiska 
tillsynsmyndigheter eller till en eller flera 
nationella tillsynsmyndigheter, ska 
mottagarna underrätta ESRB om vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av 
rekommendationerna eller förklara varför 
de inte vidtagit åtgärder. Rådet ska 
informeras och vid behov även de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

1. Om en rekommendation enligt 
artikel 3.2 d är ställd till kommissionen, en 
eller flera medlemsstater, till en eller flera 
europeiska tillsynsmyndigheter eller till en 
eller flera nationella tillsynsmyndigheter, 
ska mottagarna underrätta ESRB om vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av 
rekommendationerna eller förklara varför 
de inte vidtagit åtgärder. Rådet ska 
informeras och vid behov även de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Eftersom den senaste krisen visade att systemrisker kan uppstå genom lagstiftningsåtgärder 
bör ESRB kunna uppmana kommissionen att åtgärda eventuella störningar som har uppstått 
genom bristfällig lagstiftning. Det förhållande som ligger till grund för ändringsförslaget har 
redan framförts av Ekofinrådet.

Ändringsförslag 228
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en rekommendation enligt 
artikel 3.2 d är ställd till en eller flera 
medlemsstater, till en eller flera europeiska 
tillsynsmyndigheter eller till en eller flera 
nationella tillsynsmyndigheter, ska 
mottagarna underrätta ESRB om vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av 
rekommendationerna eller förklara varför 
de inte vidtagit åtgärder. Rådet ska 
informeras och vid behov även de 

1. Om en rekommendation enligt 
artikel 3.2 d är ställd till kommissionen, en 
eller flera medlemsstater, till en eller flera 
europeiska tillsynsmyndigheter eller till en 
eller flera nationella tillsynsmyndigheter, 
ska mottagarna underrätta ESRB om vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av 
rekommendationerna eller förklara varför 
de inte vidtagit åtgärder.  Rådet ska 
informeras och vid behov även de 
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europeiska tillsynsmyndigheterna. europeiska tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Eftersom den senaste krisen visade att systemrisker kan uppstå genom lagstiftningsåtgärder 
bör ESRB kunna uppmana kommissionen att åtgärda eventuella störningar som har uppstått 
genom bristfällig lagstiftning.

Ändringsförslag 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en rekommendation enligt 
artikel 3.2 d är ställd till en eller flera 
medlemsstater, till en eller flera europeiska 
tillsynsmyndigheter eller till en eller flera 
nationella tillsynsmyndigheter, ska 
mottagarna underrätta ESRB om vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av 
rekommendationerna eller förklara varför 
de inte vidtagit åtgärder. Rådet ska 
informeras och vid behov även de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

1. Om en rekommendation enligt artikel 
3.2 d är ställd till kommissionen, en eller 
flera medlemsstater, till en eller flera 
europeiska tillsynsmyndigheter eller till en 
eller flera nationella tillsynsmyndigheter, 
ska mottagarna underrätta ESRB om vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av 
rekommendationerna eller förklara varför 
de inte vidtagit åtgärder. Rådet ska 
informeras och vid behov även de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Eftersom den senaste krisen visade att systemrisker kan uppstå genom lagstiftningsåtgärder 
bör ESRB kunna uppmana kommissionen att åtgärda eventuella störningar som har uppstått 
genom bristfällig lagstiftning.
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Ändringsförslag 230
Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ESRB fastslår att dess 
rekommendation inte har följts och att
mottagarna inte kunnat förklara sin 
passivitet, ska det informera rådet och vid 
behov även de berörda europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

2. Om ESRB fastslår att dess 
rekommendation inte har följts eller är 
missnöjt med hur mottagarna har följt 
rekommendationerna och mottagarna inte 
kunnat presentera adekvata skäl, ska det 
informera Europaparlamentet, rådet och 
vid behov även de berörda europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag 231
Leonardo Domenici

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ESRB fastslår att dess 
rekommendation inte har följts och att
mottagarna inte kunnat förklara sin 
passivitet, ska det informera rådet och vid 
behov även de berörda europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

2. Om ESRB fastslår att dess 
rekommendation inte har följts eller är 
missnöjt med hur mottagarna har följt 
rekommendationerna och mottagarna inte 
kunnat presentera adekvata skäl, ska det 
informera Europaparlamentet, rådet och 
vid behov även de berörda europeiska 
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tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Det faktum att ESRB:s rekommendationer inte är rättsligt bindande medför att rådet och 
Europaparlamentet på ett adekvat sätt måste övervaka genomförandet av ESRB:s 
rekommendationer. Faktum är att erfarenheterna har visat att de nationella myndigheterna 
inte har fäst någon avsevärd vikt vid de regelbundet återkommande varningarna från ECB.

Ändringsförslag 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ESRB fastslår att dess 
rekommendation inte har följts och att
mottagarna inte kunnat förklara sin 
passivitet, ska det informera rådet och vid 
behov även de berörda europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

2. Om ESRB fastslår att dess 
rekommendation inte har följts eller är 
missnöjt med hur mottagarna har följt 
rekommendationerna och mottagarna inte 
kunnat presentera adekvata skäl, ska det 
informera Europaparlamentet, rådet och 
vid behov även de berörda europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

Det faktum att ESRB:s rekommendationer inte är rättsligt bindande medför att rådet och 
Europaparlamentet på ett adekvat sätt måste övervaka genomförandet av ESRB:s 
rekommendationer. Det skulle därför vara lämpligt att göra det möjligt för ESRB att vända 
sig till rådet och Europaparlamentet även i de fall då ESRB inte är tillfreds med det sätt på 
vilket mottagarna har följt upp rekommendationerna.
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Ändringsförslag 233
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ESRB fastslår att dess 
rekommendation inte har följts och att 
mottagarna inte kunnat förklara sin 
passivitet, ska det informera rådet och vid 
behov även de berörda europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

2. Om ESRB fastslår att dess 
rekommendation inte har följts och att 
mottagarna inte kunnat förklara sin 
passivitet, ska det informera 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen
och vid behov även de berörda europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen för ESRB ska från fall till fall 
avgöra om en varning eller en 
rekommendation ska offentliggöras.
Genom undantag från artikel 10.2 ska en 
kvalificerad majoritet på två tredjedelar av 
rösterna krävas för offentliggörande av en 
varning eller rekommendation.

1. Styrelsen för ESRB ska från fall till fall 
avgöra om en varning eller en 
rekommendation ska offentliggöras.
Varningar och rekommendationer bör 
hållas konfidentiella endast när det finns 
en uppenbar risk att de kan medföra 
allvarliga destabiliserande reaktioner på 
marknaderna. Med avvikelse från artikel 
10.2 krävs det en kvalificerad majoritet på 
två tredjedelar av de avgivna rösterna för 
ett beslut om att inte offentliggöra en 
varning eller rekommendation.

Or. en
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Ändringsförslag 235
Enikő Győri

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Mottagarna av varningar och 
rekommendationer från ESRB bör få 
tillstånd att även offentliggöra sina åsikter 
och argumentationer, som ett led i 
reaktionen på ESRB:s offentliggjorda 
varningar och rekommendationer.

Or. en

Motivering

Mottagarna bör ha rätt att offentliggöra sina reaktioner på rekommendationerna från ESBR.

Ändringsförslag 236
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om styrelsen för ESRB beslutar att inte 
offentliggöra en varning eller 
rekommendation, ska mottagarna och i 
tillämpliga fall rådet och de europeiska 
tillsynsmyndigheterna vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att skydda dess 
konfidentiella natur. Rådets ordförande 
får besluta att inte skicka en varning eller 
rekommendation vidare till andra 
rådsmedlemmar.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 237
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om styrelsen för ESRB beslutar att inte 
offentliggöra en varning eller 
rekommendation, ska mottagarna och i 
tillämpliga fall rådet och de europeiska 
tillsynsmyndigheterna vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att skydda dess 
konfidentiella natur. Rådets ordförande får 
besluta att inte skicka en varning eller 
rekommendation vidare till andra 
rådsmedlemmar.

3. Om styrelsen för ESRB beslutar att inte 
offentliggöra en varning eller 
rekommendation, ska mottagarna och, i 
tillämpliga fall, Europaparlamentet, rådet 
och de europeiska tillsynsmyndigheterna 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
skydda dess konfidentiella natur. Rådets 
ordförande får besluta att inte skicka en 
varning eller rekommendation vidare till 
andra rådsmedlemmar. Myndighetens 
ordförande och ordföranden för det 
ansvariga utskottets hos 
Europaparlamentet får besluta att inte 
skicka en varning eller rekommendation 
vidare till de andra ledamöterna i 
respektive organisation.

Or. en

Ändringsförslag 238
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om styrelsen för ESRB beslutar att inte 
offentliggöra en varning eller 
rekommendation, ska mottagarna och i 
tillämpliga fall rådet och de europeiska 
tillsynsmyndigheterna vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att skydda dess 
konfidentiella natur. Rådets ordförande får 
besluta att inte skicka en varning eller 
rekommendation vidare till andra 
rådsmedlemmar.

3. Om styrelsen för ESRB beslutar att inte 
offentliggöra en varning eller 
rekommendation, ska mottagarna och, i 
tillämpliga fall, Europaparlamentet, rådet,
de europeiska tillsynsmyndigheterna och 
de nationella tillsynsmyndigheterna vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att skydda 
dess konfidentiella natur. Rådets 
ordförande får besluta att inte skicka en 
varning eller rekommendation vidare till 
andra rådsmedlemmar.
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Or. en

Motivering

De nationellt behöriga myndigheterna bör också rätta sig efter konfidentialiteten hos en 
varning eller rekommendation från ESRB.

Ändringsförslag 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om styrelsen för ESRB beslutar att 
inte offentliggöra en rekommendation 
eller varning ska denna rekommendation 
eller varning förbli konfidentiell i två år 
efter beslutet. Efter denna tvåårsperiod 
ska styrelsen för ESRB vidta alla åtgärder 
för att se till att den tidigare konfidentiella 
rekommendationen eller varningen blir 
tillgänglig för allmänheten. Styrelsen för 
ESRB ska fatta beslut om att förlänga den 
period under vilken rekommendationen 
eller varningen är konfidentiell till tre år. 
Med avvikelse från artikel 10.2 krävs det 
enhällighet för ett beslut om att förlänga 
konfidentialitetsperioden för en varning 
eller en rekommendation.

Or. en

Ändringsförslag 240
Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla uppgifter på vilka styrelsen för 
ESRB baserar sina analyser innan man 
utfärdar en varning eller 



PE439.845v01-00 86/88 AM\808496SV.doc

SV

rekommendation ska offentliggöras för 
analys i en lämplig anonymiserad form. 
När det gäller konfidentiella varningar 
ska informationen göra tillgänglig först i 
efterhand.

Or. en

Ändringsförslag 241
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESRB ska minst en gång om året
avlägga rapport till Europaparlamentet och 
rådet.

1. ESRB ska minst två gånger per år
avlägga rapport till rådet och
Europaparlamentet för att markera 
offentliggörandet av halvårsrapporten, 
men oftare vid omfattande finansiella 
svårigheter, och i ett annat sammanhang 
än den monetära dialogen mellan 
Europaparlamentet och Europeiska 
centralbankens ordförande.

Or. en

Ändringsförslag 242
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESRB ska minst en gång om året
avlägga rapport till Europaparlamentet och 
rådet.

1. ESRB ska minst fyra gånger per år
avlägga rapport till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en
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Ändringsförslag 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På anmodan av rådet eller kommissionen 
ska ESRB också granska särskilda frågor.

2. På anmodan av Europaparlamentet,
rådet eller kommissionen ska ESRB också 
granska särskilda frågor.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet bör, liksom rådet och kommissionen, kunna ge ESRB i uppdrag att 
granska särskilda frågor. ESRB bör rådfråga alla relevanta aktörer och inte bara den privata 
sektorns. Detta bör göras i alla frågor som aktörerna anser vara relevanta och inte bara 
enligt de behov som ESRB uppfattar.

Ändringsförslag 244
Derk Jan Eppink

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av en rapport från 
kommissionen ska rådet granska denna 
förordning tre år efter det att den har trätt i 
kraft och ska efter yttrande från ECB 
avgöra om ESRB:s uppdrag och 
organisation behöver ses över.

På grundval av en rapport från 
kommissionen ska rådet granska denna 
förordning två år efter det att den har trätt i 
kraft och ska efter yttrande från ECB 
avgöra om ESRB:s uppdrag och 
organisation behöver ses över.

Or. en

Motivering

För att garantera att ESRB fungerar ordentligt i en snabbt föränderlig miljö bör 
översynsfristen vara kort så att lagstiftarna kan göra anpassningar till förändringar på 
marknaden.
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