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Ändringsförslag 18
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Rådets förslag Ändringsförslag

(8b) Europeiska centralbanken bör ges i 
uppgift att förse Europeiska 
systemrisknämnden med statistik. Den 
insamling och bearbetning av uppgifter 
som anges i denna förordning och som är 
nödvändiga för att Europeiska 
systemrisknämnden ska kunna fullgöra 
sitt uppdrag bör därför omfattas av 
bestämmelserna i artikel 5 i stadgan för 
Europeiska centralbankssystemet och 
Europeiska centralbanken och av 
förordning (EG) nr 2533/98. 
Europeiska systemrisknämnden bör 
därför även få ta del av konfidentiella 
statistiska uppgifter som samlats in av 
Europeiska centralbanken eller 
Europeiska centralbankssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 19
Udo Bullmann

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

Rådets förslag Ändringsförslag

1b. Förste vice ordföranden ska väljas av 
de röstberättigade styrelseledamöterna, 
med hänsyn till att medlemsstaterna och 
länderna inom och utanför euroområdet 
bör vara representerade på ett välavvägt 
sätt. Förste vice ordföranden kan 
återväljas.
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Or. en

Ändringsförslag 20
Udo Bullmann

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

Rådets förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 21
Udo Bullmann

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

Rådets förslag Ändringsförslag

1d. Innan de tillträder sina uppdrag ska 
ordföranden och förste vice ordföranden i 
Europeiska systemrisknämnden 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 egenskap av sin roll 
som ordförande för den gemensamma 
kommittén för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 22
Ramon Tremosa i Balcells

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

Rådets förslag Ändringsförslag

1i. Ordföranden ska bjudas in till en 
utfrågning som Europaparlamentet 
anordnar två gånger per år i samband 
med offentliggörandet av 
Europeiska systemrisknämndens 
halvårsrapport, vilket sker inom andra 
ramar än den monetära dialogen mellan 
Europaparlamentet och ordföranden för 
Europeiska centralbanken.

Or. en

Ändringsförslag 23
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Rådets förslag Ändringsförslag

2. Chefen för sekretariatet ska utses av 
Europeiska centralbanken, i samråd med
styrelsen för nämnden.

2. Chefen för sekretariatet utses av 
Europeiska centralbanken, på förslag av
styrelsen för nämnden

Or. de

Ändringsförslag 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2c (ny)

Rådets förslag Ändringsförslag

2c. Denna insamling av uppgifter för 
Europeiska centralrisknämnden får 
omfatta aggregerade och enskilda 
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uppgifter från Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, Europeiska unionen, 
euroområdet och medlemsstaterna. Innan 
uppgifter begärs in ska sekretariatet först 
beakta befintlig statistik som tagits fram, 
distribuerats och bearbetats både av 
Europeiska statistiksystemet och 
Europeiska centralrisknämnden.

Or. de

Ändringsförslag 25
Derk Jan Eppink

Förslag till förordning
Artikel 7

Rådets förslag Ändringsförslag

På grundval av en rapport från 
kommissionen, ska rådet granska denna 
förordning tre år efter det datum som 
anges i artikel 8 och avgöra om den 
behöver ses över efter yttrande från 
Europeiska centralbanken och från de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

På grundval av en rapport från 
kommissionen, ska rådet granska denna 
förordning två år efter det datum som 
anges i artikel 8 och avgöra om den 
behöver ses över efter yttrande från 
Europeiska centralbanken och från de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.

Or. en

Motivering

För att trygga Europeiska systemrisknämndens verksamhet i en snabbt föränderlig miljö bör 
översynsklausulen tillämpas tidigare för att tillsynsmyndigheterna ska kunna anpassa sig till 
ändringar på marknaden.


