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Utkast till beslut 

Skäl 7a (nytt) 

 

 

Europeiska centralbankens utkast Ändringsförslag 

 (7a) ECB bör anta bestämmelser om 

samråd med och återkoppling från 

allmänheten och berörda parter i likhet 

med dem som föreskrivs i punkt 19 i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning när de utövar sina 

föreskrivande befogenheter så att ECB 

åläggs, innan ett förslag antas, att 

genomföra offentliga samråd på ett öppet 

och transparent sätt, och att säkerställa 

att villkoren och tidsfristerna för dessa 

offentliga samråd möjliggör bredast 

möjliga deltagande för att främja direkt 

medverkan av en rad olika berörda parter 

under samrådet, inklusive offentliga 

samråd via internet, och att meddela 

resultaten av offentliga samråd och 

samråd med berörda parter utan dröjsmål 

till kommissionen, Europaparlamentet 

och rådet samt att offentliggöra dessa 

resultat. 

Or. en 
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Utkast till beslut 

Artikel 1 

 

 

Europeiska centralbankens utkast Ändringsförslag 

ECB och de nationella centralbankerna får 

ställa anordningar till förfogande och ECB 

får utfärda förordningar för att säkerställa 

effektiva och sunda clearing- och 

betalningssystem och clearingsystem för 

finansiella instrument, inom unionen och i 

förbindelser med tredje land. 

ECB och de nationella centralbankerna får 

ställa anordningar till förfogande och ECB 

får utfärda förordningar för att säkerställa 

effektiva och sunda clearing- och 

betalningssystem inom unionen och i 

förbindelser med andra länder. 

 För att förverkliga målen för ECBS och 

utföra dess uppgifter får ECB utfärda 

förordningar om clearingsystem för 

finansiella instrument inom unionen samt 

förordningar om unionens erkännande av 

clearingsystem som är etablerade i 

tredjeländer, under förutsättning att det 

sker på ett sätt som fullt ut respekterar 

och är fullt förenligt med de 

lagstiftningsakter som antagits av 

Europaparlamentet och rådet på detta 

område, samt åtgärder som antas enligt 

dessa föreskrifter och som under alla 

omständigheter begränsas till krav som 

gör det möjligt att övervaka verksamheten 

i clearingsystem, rapporteringskrav eller 

krav som är relevanta för bedömning av 

risker och systemets motståndskraft mot 

negativa marknadsförhållanden. 

 Sådana krav kan också innehålla 

särskilda krav som föreskrivs i unionens 
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rättsakter och som är nödvändiga för att 

hantera situationer där ett clearingsystem 

för finansiella instrument utgör en 

överhängande risk för väsentlig skada för 

unionens finansiella institut, kritiska 

marknader i unionen, eller det mer 

övergripande finansiella systemet i 

unionen, begränsat till betalningar, 

avveckling, säkerheter, interoperabilitet 

och marginalsäkerheter. 

Or. en 

 

 


