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Ändringsförslag  5 

Jörg Meuthen 

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Beaktandeled 1a (nytt) 

 
Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 - med beaktande av artikel 127.2 

fjärde strecksatsen i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, som 

ger Europeiska centralbankssystemet till 

uppgift att ”främja väl fungerande 

betalningssystem”, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  6 

Pervenche Berès 

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Beaktandeled 4a (nytt) 

 
Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

 - med beaktande av det rättsliga 

yttrandet från sin rättstjänst, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

Jörg Meuthen 

 

Förslag till beslut 

Beaktandeled 1a (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

 med beaktande av artikel 127.2 fjärde 

strecksatsen i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, som ger 

Europeiska centralbankssystemet till 

uppgift att ”främja väl fungerande 
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betalningssystem”, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Charles Goerens, Lieve Wierinck 

 

Förslag till beslut 

Beaktandeled 1a (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

 med beaktande av fördraget om 

Europeiska unionen, särskilt artikel 5,c 

Or. en 

 

Ändringsförslag  9 

Jörg Meuthen 

 

Förslag till beslut 

Skäl 1 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(1) De grundläggande uppgifter som 

Europeiska centralbankssystemet (ECBS) 

ska genomföra inkluderar att utforma och 

genomföra unionens monetära politik samt 

att främja ett väl fungerande 

betalningssystem. En säker och effektiv 

finansmarknadsinfrastruktur, särskilt 

clearingsystem, är av avgörande betydelse 

för att fullgöra dessa grundläggande 

uppgifter. 

(1) De grundläggande uppgifter som 

Europeiska centralbankssystemet 

(ECBS) ska genomföra inkluderar att 

utforma och genomföra unionens monetära 

politik samt att främja ett väl fungerande 

betalningssystem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Jonás Fernández 

 

Förslag till beslut 
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Skäl 1 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(1) De grundläggande uppgifter som 

Europeiska centralbankssystemet (ECBS) 

ska genomföra inkluderar att utforma och 

genomföra unionens monetära politik samt 

att främja ett väl fungerande 

betalningssystem. En säker och effektiv 

finansmarknadsinfrastruktur, särskilt 

clearingsystem, är av avgörande betydelse 

för att fullgöra dessa grundläggande 

uppgifter. 

(1) De grundläggande uppgifter som 

Europeiska centralbankssystemet (ECBS) 

ska genomföra inkluderar att utforma och 

genomföra unionens monetära politik samt 

att främja ett väl fungerande 

betalningssystem, vilket är avgörande för 

att upprätthålla den finansiella 

stabiliteten. En säker och effektiv 

finansmarknadsinfrastruktur, särskilt 

clearingsystem, är av avgörande betydelse 

för att fullgöra dessa grundläggande 

uppgifter. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  11 

Jörg Meuthen 

 

Förslag till beslut 

Skäl 1a (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

 (1a) Den fjärde strecksatsen i 

artikel 127.2 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF-

fördraget) måste dock anses vara 

begränsad till enbart clearingsystem för 

betalningar. På grund av det saknas en 

uttrycklig hänvisning till clearing av 

värdepapper tillåter inte EUF-fördraget 

att uppgiften att cleara värdepapper 

tilldelas ECB. Enbart en ändring av 

stadgan för ECBS och ECB kan inte 

skapa några sådana nya befogenheter. 

Inte ens Europaparlamentet kan bevilja 

ECB sådana befogenheter eftersom detta i 

själva verket skulle utgöra en implicit 

ändring av EUF-fördraget. 

Or. en 
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Ändringsförslag  12 

Jörg Meuthen 

 

Förslag till beslut 

Skäl 1b (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

 (1b) Med tanke på obalanserna inom 

euroområdet finns det ett behov av att 

förbättra ECBS betalningssystem 

(TARGET2). Under de senaste åren har 

det funnits en ihållande tendens mot 

högre TARGET2-saldon. Europeiska 

centralbanken (ECB) har bekräftat att om 

ett land skulle lämna Eurosystemet skulle 

den nationella centralbankens fordringar 

på ECB, liksom dess skulder till ECB, 

behöva lösas fullt ut. Därför är ECB 

utsatt för stora finansiella risker i 

förhållande till deltagare som har skulder 

till ECB. Det är därför nödvändigt att 

ECB utformar sina system på ett sätt som 

minskar riskerna, t.ex. genom att kräva 

säkerhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  13 

Paulo Rangel 

 

Förslag till beslut 

Skäl 3 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(3) Den 4 mars 2015 meddelade 

Tribunalen sin dom i mål T-

496/117Förenade konungariket mot ECB, 

där Tribunalen konstaterade där att ECB 

saknar behörighet att reglera 

verksamheten i clearingsystem. 

Tribunalen fann att artikel 129.3 i fördraget 

ger Europaparlamentet och rådet möjlighet 

(3) Den 4 mars 2015 meddelade 

Tribunalen sin dom i mål T-496/117 

Förenade konungariket mot ECB, där 

Tribunalen konstaterade att "ECB inte har 

den nödvändiga befogenheten för att 

reglera verksamheten i systemen för 

clearing av värdepapper. Reglerna om 

tillsyn ska därför – på grund av bristande 
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att ändra artikel 22 i stadgan för 

Europeiska centralbankssystemet och 

Europeiska centralbanken (nedan kallad 

ECBS-stadgan) i enlighet med det 

ordinarie lagstiftningsförfarandet, och på 

rekommendation av ECB. Domstolen 

konstaterade att "för det fall ECB skulle 

anse att en normgivningskompetens för 

ECB beträffande infrastruktur som 

utnyttjas för clearing av 

värdepapperstransaktioner är nödvändig 

för att den ska kunna uppfylla sin uppgift 

enligt artikel 127.2 fjärde strecksatsen 

FEUF, ankommer det således på ECB att 

begära att unionslagstiftaren ska ändra 

artikel 22 i stadgan genom att lägga till en 

uttrycklig hänvisning till systemen för 

clearing av värdepapper". 

befogenhet – ogiltigförklaras i den del 

centrala motparter som agerar i samband 

med clearing av finansiella värdepapper 

åläggs ett krav på lokalisering inom 

euroområdet." Tribunalen fann att artikel 

129.3 i fördraget ger Europaparlamentet 

och rådet möjlighet att ändra artikel 22 i 

stadgan för Europeiska 

centralbankssystemet och Europeiska 

centralbanken (nedan kallad ECBS-

stadgan) i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet, och på 

rekommendation av ECB. Domstolen 

konstaterade således att "för det fall ECB 

skulle anse att en normgivningskompetens 

för ECB beträffande infrastruktur som 

utnyttjas för clearing av 

värdepapperstransaktioner är nödvändig 

för att den ska kunna uppfylla sin uppgift 

enligt artikel 127.2 fjärde strecksatsen 

FEUF, ankommer det således på ECB att 

begära att unionslagstiftaren ska ändra 

artikel 22 i stadgan genom att lägga till en 

uttrycklig hänvisning till systemen för 

clearing av värdepapper". 

_________________ _________________ 

7 1 ECLI: EU:T:2015:133. 7 1 ECLI: EU:T:2015:133. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  14 

Jonás Fernández 

 

Förslag till beslut 

Skäl 3a (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

 (3a) Även om clearing av värdepapper 

är en typ av betalningssystem är det 

nödvändigt att öka klarheten i frågan, mot 

bakgrund av tribunalens dom av den 4 

mars 2015 i mål T-496/11, och därmed 

klarlägga befogenheten över 

betalningssystemen genom reformen av 
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artikel 22 i stadgan för Europeiska 

centralbankssystemet och Europeiska 

centralbanken. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  15 

Bernard Monot 

 

Förslag till beslut 

Skäl 4 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(4) Betydelsefulla händelser på både 

global och europeisk nivå förväntas öka 

risken för störningar som påverkar 

clearingsystem, särskilt centrala motparter, 

och hotar väl fungerande betalningssystem 

och genomförandet av den gemensamma 

penningpolitiken, vilket i slutänden 

påverkar Eurosystemets huvudmål att 

upprätthålla prisstabilitet. 

(4) Betydelsefulla händelser på både 

global och europeisk nivå förväntas öka 

risken för störningar som påverkar 

clearingsystem, särskilt centrala motparter, 

och hotar väl fungerande betalningssystem 

och därmed den finansiella stabiliteten i 

euroområdets stater. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  16 

Jonás Fernández 

 

Förslag till beslut 

Skäl 4 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(4) Betydelsefulla händelser på både 

global och europeisk nivå förväntas öka 

risken för störningar som påverkar 

clearingsystem, särskilt centrala motparter, 

och hotar väl fungerande betalningssystem 

och genomförandet av den gemensamma 

penningpolitiken, vilket i slutänden 

påverkar Eurosystemets huvudmål att 

upprätthålla prisstabilitet. 

(4) Betydelsefulla händelser på både 

global och europeisk nivå förväntas öka 

risken för störningar som påverkar 

clearingsystem, särskilt centrala motparter, 

och hotar väl fungerande betalningssystem 

och genomförandet av den gemensamma 

penningpolitiken, vilket i slutänden 

påverkar den finansiella stabiliteten, 

inbegripet Eurosystemets huvudmål att 

upprätthålla prisstabilitet. 
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Or. es 

 

Ändringsförslag  17 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till beslut 

Skäl 5 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(5) Den 29 mars 2017 informerade 

Förenade konungariket Storbritannien och 

Nordirland Europeiska rådet om sin avsikt 

att lämna Europeiska unionen. När 

Förenade kungariket lämnar unionen 

kommer detta att medföra en fundamental 

förändring av hur reglering, övervakning 

och tillsyn av viss systemviktig 

eurdenominerad clearingverksamhet sker, 

vilket får negativa konsekvenser för 

Eurosystemets möjlighet att övervaka och 

hantera hot mot väl fungerande 

betalningssystem och genomförandet av 

Eurosystemets monetära politik. 

(5) Förenade konungariket 

Storbritannien och Nordirland har 

informerat Europeiska rådet om sin avsikt 

att lämna Europeiska unionen. När 

Förenade kungariket lämnar unionen kan 

detta medföra en fundamental förändring 

av hur reglering, övervakning och tillsyn 

av viss systemviktig eurodenominerad 

clearingverksamhet sker, vilket får 

negativa konsekvenser för Eurosystemets 

möjlighet att övervaka och hantera 

relevanta hot mot väl fungerande 

betalningssystem och få en direkt effekt på 

genomförandet av Eurosystemets monetära 

politik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  18 

Pervenche Berès 

 

Förslag till beslut 

Skäl 5 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(5) Den 29 mars 2017 informerade 

Förenade konungariket Storbritannien och 

Nordirland Europeiska rådet om sin avsikt 

att lämna Europeiska unionen. När 

Förenade kungariket lämnar unionen 

kommer detta att medföra en fundamental 

förändring av hur reglering, övervakning 

och tillsyn av viss systemviktig 

(5) Den 29 mars 2017 informerade 

Förenade konungariket Storbritannien och 

Nordirland Europeiska rådet om sin avsikt 

att lämna Europeiska unionen. När 

Förenade kungariket lämnar unionen 

kommer detta att medföra en fundamental 

förändring av hur reglering, övervakning 

och tillsyn av viss systemviktig 
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eurdenominerad clearingverksamhet sker, 

vilket får negativa konsekvenser för 

Eurosystemets möjlighet att övervaka och 

hantera hot mot väl fungerande 

betalningssystem och genomförandet av 

Eurosystemets monetära politik. 

eurodenominerad clearingverksamhet som 

har effekter på utförandet av 

penningpolitiken, vilket får negativa 

konsekvenser för Eurosystemets möjlighet 

att övervaka och hantera hot mot väl 

fungerande betalningssystem och 

genomförandet av Eurosystemets monetära 

politik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  19 

Jonás Fernández 

 

Förslag till beslut 

Skäl 6 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(6) Central clearing sker i allt större 

utsträckning över landsgränser och har 

blivit systemviktig. Eftersom de centrala 

motparterna har många olika medlemmar 

och deras finansiella tjänster tillhandahålls 

på paneuropeisk nivå, är de mycket viktiga 

för hela unionen, och särskilt för 

euroområdet. Detta återspeglas i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 648/20128, som inrättar kollektiva 

tillsynsarrangemang i form av kollegier 

som består av relevanta myndigheter på 

nationell nivå och unionsnivå, inbegripet 

Eurosystemet i dess egenskap av utgivande 

centralbank för euron. 

(6) Central clearing sker i allt större 

utsträckning över landsgränser och har 

blivit systemviktig.  Eftersom de centrala 

motparterna har många olika medlemmar 

och deras finansiella tjänster tillhandahålls 

på paneuropeisk nivå, är de mycket viktiga 

för hela unionen, och särskilt för 

euroområdet Detta återspeglas i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 648/20128 som inrättar kollektiva 

tillsynsarrangemang i form av kollegier 

som består av relevanta myndigheter på 

nationell nivå och unionsnivå, inbegripet 

Eurosystemet i dess egenskap av utgivande 

centralbank för euron, Europeiska 

unionens valuta. 

_________________ _________________ 

8 2Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 

2012 om OTC-derivat, centrala motparter 

och transaktionsregister (EUT L 201, 

27.7.2012, s. 1). 

8 2Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 

2012 om OTC-derivat, centrala motparter 

och transaktionsregister (EUT L 201, 

27.7.2012, s. 1). 

Or. es 
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Ändringsförslag  20 

Bernard Monot 

 

Förslag till beslut 

Skäl 7 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(7) För att beakta dessa aspekter lade 

kommissionen den 13 juni 2017 fram sitt 

lagstiftningsförslag för att säkerställa 

finansiell stabilitet samt säkerheten och 

sundheten hos centrala motparter som är 

systemviktiga för unionens 

finansmarknader. För att säkerställa att 

Eurosystemet som utgivande centralbank 

för euron kan utföra den roll som 

lagförslaget avser, är det ytterst viktigt att 

det har nödvändig behörighet enligt 

fördraget och ECBS-stadgan. 

Eurosystemet bör särskilt ha behörighet 
att anta bindande utvärderingar och kräva 

korrigerande åtgärder, i nära samarbete 

med unionens andra myndigheter. Om så 

är nödvändigt för att skydda eurons 

stabilitet bör ECB även vara behörig att 

anta ytterligare krav för centrala motparter 

som deltar i clearing av eurodenominerade 

transaktioner som uppgår till betydande 

belopp. 

(7) För att beakta dessa aspekter lade 

kommissionen den 13 juni 2017 fram sitt 

lagstiftningsförslag för att försöka 

säkerställa finansiell stabilitet samt 

säkerheten och sundheten hos centrala 

motparter som är systemviktiga för 

unionens finansmarknader.  För att 

säkerställa att Europeiska 

centralbankssystemet verkligen kan spela 

rollen som långivare i sista hand för 

marknadsinfrastrukturer, är det ytterst 

viktigt att det har tillräckliga 

befogenheter. I synnerhet bör de 

nationella centralbanker som ingår i 

ECBS ha befogenheter att anta bindande 

utvärderingar och kräva korrigerande 

åtgärder, i nära samarbete med de andra 

berörda nationella centralbankerna. Om 

så är nödvändigt för att skydda eurons 

stabilitet bör de nationella centralbanker 

som ingår i ECBS även vara behöriga att 

anta ytterligare krav för centrala motparter 

som deltar i clearing av eurodenominerade 

transaktioner som uppgår till betydande 

belopp 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  21 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till beslut 

Skäl 7 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(7) För att beakta dessa aspekter lade (7) För att beakta dessa aspekter lade 
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kommissionen den 13 juni 2017 fram sitt 

lagstiftningsförslag för att säkerställa 

finansiell stabilitet samt säkerheten och 

sundheten hos centrala motparter som är 

systemviktiga för unionens 

finansmarknader. För att säkerställa att 

Eurosystemet som utgivande centralbank 

för euron kan utföra den roll som 

lagförslaget avser, är det ytterst viktigt att 

det har nödvändig behörighet enligt 

fördraget och ECBS-stadgan. Eurosystemet 

bör särskilt ha behörighet att anta bindande 

utvärderingar och kräva korrigerande 

åtgärder, i nära samarbete med unionens 

andra myndigheter. Om så är nödvändigt 

för att skydda eurons stabilitet bör ECB 

även vara behörig att anta ytterligare krav 

för centrala motparter som deltar i clearing 

av eurodenominerade transaktioner som 

uppgår till betydande belopp. 

kommissionen den 13 juni 2017 fram sitt 

lagstiftningsförslag för att säkerställa 

finansiell stabilitet samt säkerheten och 

sundheten hos centrala motparter som är 

systemviktiga för unionens 

finansmarknader. För att säkerställa att 

Eurosystemet som utgivande centralbank 

för euron kan utföra den roll som 

lagförslaget avser, är det ytterst viktigt att 

det har nödvändig behörighet enligt 

fördraget och ECBS-stadgan. Eurosystemet 

bör särskilt ha behörighet att anta bindande 

utvärderingar och kräva korrigerande 

åtgärder, med full respekt för och i 

enlighet med de regleringsbefogenheter 

som fastslås i den relevanta 

unionslagstiftningsakterna och i nära 

samarbete med unionens andra 

myndigheter. Om så är nödvändigt för att 

skydda eurons stabilitet bör ECB även vara 

behörig att anta ytterligare specifika krav 

som det finns grund i relevant 

unionslagstiftning avseende unionens 

erkännande av clearingsystem som är 

etablerade i tredjeländer för för centrala 

motparter som deltar i clearing av 

eurodenominerade transaktioner som 

uppgår till betydande belopp. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  22 

Markus Ferber 

 

Förslag till beslut 

Skäl 7 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(7) För att beakta dessa aspekter lade 

kommissionen den 13 juni 2017 fram sitt 

lagstiftningsförslag för att säkerställa 

finansiell stabilitet samt säkerheten och 

sundheten hos centrala motparter som är 

systemviktiga för unionens 

finansmarknader. För att säkerställa att 

(7) För att beakta dessa aspekter lade 

kommissionen den 13 juni 2017 fram sitt 

lagstiftningsförslag för att säkerställa 

finansiell stabilitet samt säkerheten och 

sundheten hos centrala motparter som är 

systemviktiga för unionens 

finansmarknader. För att säkerställa att 
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Eurosystemet som utgivande centralbank 

för euron kan utföra den roll som 

lagförslaget avser, är det ytterst viktigt att 

det har nödvändig behörighet enligt 

fördraget och ECBS-stadgan. Eurosystemet 

bör särskilt ha behörighet att anta bindande 

utvärderingar och kräva korrigerande 

åtgärder, i nära samarbete med unionens 

andra myndigheter. Om så är nödvändigt 

för att skydda eurons stabilitet bör ECB 

även vara behörig att anta ytterligare krav 

för centrala motparter som deltar i clearing 

av eurodenominerade transaktioner som 

uppgår till betydande belopp. 

Eurosystemet som utgivande centralbank 

för euron kan utföra den roll som 

lagförslaget avser, är det ytterst viktigt att 

det har nödvändig behörighet enligt 

fördraget och ECBS-stadgan. Eurosystemet 

bör särskilt ha behörighet att anta bindande 

utvärderingar och kräva korrigerande 

åtgärder, i nära samarbete med unionens 

andra myndigheter.  Om så är nödvändigt 

för att skydda eurons stabilitet bör ECB 

även vara behörig att anta ytterligare krav 

för centrala motparter som deltar i clearing 

av eurodenominerade transaktioner som 

uppgår till betydande belopp. Dessa krav 

bör skydda den inre marknadens integritet 

och se till att det är unionslagstiftningen 

och rättspraxis från Europeiska unionens 

domstol som äger företräde vid tillsynen 

av centrala motparter i tredjeländer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  23 

Miguel Viegas 

 

Förslag till beslut 

Skäl 7 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(7) För att beakta dessa aspekter lade 

kommissionen den 13 juni 2017 fram sitt 

lagstiftningsförslag för att säkerställa 

finansiell stabilitet samt säkerheten och 

sundheten hos centrala motparter som är 

systemviktiga för unionens 

finansmarknader. För att säkerställa att 

Eurosystemet som utgivande centralbank 

för euron kan utföra den roll som 

lagförslaget avser, är det ytterst viktigt att 

det har nödvändig behörighet enligt 

fördraget och ECBS-stadgan. Eurosystemet 

bör särskilt ha behörighet att anta bindande 

utvärderingar och kräva korrigerande 

åtgärder, i nära samarbete med unionens 

andra myndigheter. Om så är nödvändigt 

(7) För att beakta dessa aspekter lade 

kommissionen den 13 juni 2017 fram sitt 

lagstiftningsförslag för att säkerställa 

finansiell stabilitet samt säkerheten och 

sundheten hos centrala motparter som är 

systemviktiga för unionens 

finansmarknader För att säkerställa att 

Eurosystemet som utgivande centralbank 

för euron kan utföra den roll som 

lagförslaget avser, är det ytterst viktigt att 

det har nödvändig behörighet enligt 

fördraget och ECBS-stadgan Eurosystemet 

bör särskilt ha behörighet att anta bindande 

utvärderingar och kräva korrigerande 

åtgärder, i nära samarbete med unionens 

andra myndigheter. Om så är nödvändigt 
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för att skydda eurons stabilitet bör ECB 

även vara behörig att anta ytterligare krav 

för centrala motparter som deltar i clearing 

av eurodenominerade transaktioner som 

uppgår till betydande belopp. 

för att skydda eurons stabilitet bör ECB 

även vara behörig att anta ytterligare krav 

för centrala motparter som deltar i clearing 

av eurodenominerade transaktioner som 

uppgår till betydande belopp, på grundval 

av principen att offentliga medel inte ska 

användas för att lösa problemen hos 

institut som är "för stora för att gå 

omkull". 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  24 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till beslut 

Skäl 7a (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text 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 dem. 

Or. en 
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Ändringsförslag  25 

Bernard Monot 

 

Förslag till beslut 

Skäl 8 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(8) Artikel 22 i ECBS-stadgan 

återfinns i kapitel  IV “ECBS monetära 

uppgifter och transaktioner”. De uppgifter 

som tilldelas däri bör därför endast 

användas för monetära politiska ändamål. 

(8) Artikel 22 i ECBS-stadgan 

återfinns i kapitel IV “ECBS monetära 

uppgifter och transaktioner”. Eftersom de 

nya uppgifter som tilldelas inte enbart 

tjänar penningpolitiska ändamål bör 

kapitel IV därför bli ”Funktioner som 

fullgörs av ECBS”. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  26 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till beslut 

Skäl 8 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(8) Artikel 22 i ECBS-stadgan 

återfinns i kapitel  IV “ECBS monetära 

uppgifter och transaktioner”. De uppgifter 

som tilldelas däri bör därför endast 

användas för monetära politiska ändamål. 

(8) Artikel 22 i ECBS-stadgan 

återfinns i kapitel IV “ECBS monetära 

uppgifter och transaktioner”. De uppgifter 

som tilldelas däri bör därför endast 

användas för monetära politiska ändamål. 

Uppgifterna borde avse områden som är 

av relevans för bedrivandet av 

penningpolitiken och begränsas till krav 

som gör det möjligt att övervaka 

verksamheten i clearingsystem, t.ex. 

rapporteringskrav eller krav som är 

relevanta för bedömning av risker och 

systemets motståndskraft mot negativa 

marknadsförhållanden. De skulle också 

omfatta specifika kravsom fullt ut 

respekterar och är helt förenliga med 

unionens lagstiftningsakter och som krävs 

för att hantera situationer där ett 

clearingsystem för finansiella instrument 
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utgör en överhängande risk för väsentlig 

skada för unionens finansinstitut, kritiska 

unionsmarknader, eller unionens 

finansiella system i stort, begränsat till 

likviditet, avveckling, säkerheter, 

interoperabilitet och marginalsäkerhet, 

och som införs på grundval av tillfälliga 

åtgärder som rör systemrelaterade 

likviditetsrisker, särskilt i syfte att 

underlätta den penningpolitiska 

transmissionen och smidigt fungerande 

betalningssystem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  27 

Sander Loones 

 

Förslag till beslut 

Skäl 8 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(8) Artikel 22 i ECBS-stadgan 

återfinns i kapitel  IV “ECBS monetära 

uppgifter och transaktioner”. De uppgifter 

som tilldelas däri bör därför endast 

användas för monetära politiska ändamål. 

(8) Artikel 22 i ECBS-stadgan 

återfinns i kapitel IV “ECBS monetära 

uppgifter och transaktioner”. De uppgifter 

som tilldelas däri bör därför endast 

användas för monetära politiska ändamål 

bör begränsas till uppgifter som anges i de 

lagstiftningsakter som antagits av 

Europaparlamentet och rådet samt 

åtgärder som antas enligt sådana akter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  28 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till beslut 

Skäl 8a (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 
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 (8a) De nya befogenheter avseende 

clearingsystem för finansiella instrument 

som ECB tilldelas enligt artikel 22 i 

ECBS- och ECB-stadgan bör utövas i 

samklang med andra av unionens 

institutioners, byråers och organs 

befogenheter enligt bestämmelserna om 

den inre marknadens upprättande och 

funktion i del III i EUF-fördraget, 

däribland akter som antagits av 

kommissionen eller rådet enligt de 

befogenheter som tilldelats dem. För att 

säkerställa att varje enhets respektive 

befogenheter respekteras och för att 

undvika parallella eller motstridiga regler 

och inkonsekvenser mellan de beslut som 

fattats av olika EU-institutioner och 

organ, bör de befogenheter som tilldelats 

enligt artikel 22 i ECBS-stadgan endast 

utövas på ett sätt som fullt ut respekterar 

och är helt förenliga med den allmänna 

ram för den inre marknaden som 

fastställts av medlagstiftarna och berörda 

unionsinstitutioner som omfattar 

befogenheter som föreskrivs i unionens 

relevanta rättsakter samt rättsakter som 

antagits av kommissionen eller av rådet i 

enlighet med de befogenheter som 

tilldelats dem. Lämpliga och ansvarsfulla 

samarbetsmekanismer bör fastställas för 

att förhindra sådana potentiella 

intressekonflikter och oförenligheter. Ett 

särskilt interinstitutionellt instrument bör 

utarbetas för detta ändamål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  29 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Charles Goerens, Lieve Wierinck 

 

Förslag till beslut 

Skäl 8a (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

 (8a) ECB:s nya befogenheter avseende 
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clearingsystem för finansiella instrument 

enligt artikel 22 i ECBS- och ECB-

stadgan bör utövas i samklang med och 

bör inte inkräkta på andra av unionens 

institutioners, byråers och organs 

befogenheter på grundval av 

bestämmelser om den inre marknadens 

upprättande och funktion i del III i EUF-

fördraget, däribland akter som antagits av 

kommissionen eller rådet enligt de 

befogenheter som tilldelats dem. För att se 

till att de respektive befogenheterna för 

varje enhet respekteras och för att 

förhindra att motstridiga regler och 

inkonsekvenser mellan de beslut som 

fattats av olika unionsinstitutioner och 

unionsorgan, bör därför de befogenheter 

som tilldelats enligt artikel 22 i ECBS-

stadgan endast utövas på ett sätt som till 

fullo erkänner den allmänna ram för den 

inre marknaden som fastställts av 

medlagstiftarna och berörda 

unionsinstitutioner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  30 

Pervenche Berès 

 

Förslag till beslut 

Skäl 8a (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

 (8a) ECB:s nya befogenheter avseende 

clearingsystem för finansiella instrument 

enligt artikel 22 i ECBS- och ECB-

stadgan skulle när det gäller centrala 

motparter samverka med andra av 

unionens institutioners, byråers och 

organs befogenheter enligt 

bestämmelserna om den inre marknadens 

upprättande och funktion i del III i EUF-

fördraget, däribland akter som antagits av 

kommissionen eller rådet enligt de 

befogenheter som tilldelats dem. För att se 
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till att de respektive befogenheterna för 

varje enhet respekteras och för att 

förhindra att motstridiga regler och 

inkonsekvenser mellan de beslut som 

fattats av olika unionsinstitutioner och 

unionsorgan, bör därför de befogenheter 

enligt artikel 22 i ECBS-stadgan utövas 

med vederbörligt beaktande av den 

allmänna ram för den inre marknaden 

som fastställts av medlagstiftarna och 

berörda unionsinstitutioner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  31 

Sander Loones 

 

Förslag till beslut 

Skäl 8a (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

 (8a) De befogenheter som tilldelas 

enligt artikel 22 i ECBS-stadgan bör 

endast utövas på ett sätt som till fullo 

respekterar de lagstiftningsakter som 

antagits av Europaparlamentet och rådet 

samt åtgärder som antas enligt dessa 

akter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  32 

Bernard Monot 

 

Förslag till beslut 

Skäl 9 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

(9) Mot denna bakgrund bör ECB ges 

rättslig behörighet att reglera 

clearingsystem, särskilt centrala motparter, 

genom en ändring av artikel 22 i ECBS-

(9) Mot denna bakgrund bör de 

nationella centralbanker som ingår i 

ECBS ges rättslig behörighet att reglera 

clearingsystem, särskilt centrala motparter, 
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stadgan. genom en ändring av artikel 22 i ECBS-

stadgan. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  33 

Pervenche Berès 

 

Förslag till beslut 

Skäl 9a (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

 (9a) ECB bör, när det gäller sina nya 

ansvarsområden och arbetsuppgifter, 

säkerställa full transparens och 

ansvarsskyldighet gentemot parlamentet. 

ECB ska utarbeta ett särskilt kapitel i sin 

årsrapport åt genomförandet av dessa 

särskilda befogenheter och bör 

offentliggöra sina beslut, 

rekommendationer och yttranden som 

avser lagstiftning enligt artikel 22. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  34 

Bernard Monot 

 

Förslag till beslut 

Skäl 9a (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

 (9a) Omprövningen av stadgan för 

ECBS visar dessutom att ECB och de 

nationella centralbankerna i ECBS till sin 

natur inte skiljer sig från Förenta 

staternas Federal Reserve, Bank of 

Japan, Bank of China och andra. Utöver 

det uttalade målet om monetär stabilitet 

har ECB och de nationella 

centralbankerna ett lika viktigt mål att 

säkerställa konvergens i riktning mot full 
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sysselsättning och att hålla tillväxten av 

den ekonomiska aktiviteten på en optimal 

nivå. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  35 

Bernard Monot 

 

Förslag till beslut 

Skäl 9b (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

 (9b) Denna stödåtgärd för full 

sysselsättning och tillväxt genom de 

nationella centralbankerna måste 

naturligtvis ske i nära samordning 

demokratiskt valda nationella 

myndigheter. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  36 

Bernard Monot 

 

Förslag till beslut 

Skäl 9c (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

 (9c) I synnerhet bör de nationella 

centralbankerna komma överens med de 

demokratiskt valda myndigheterna i sina 

medlemsstater om den optimala vägen för 

att fortsätta förvärven och steriliseringen 

av nationell statsskuld, i syfte att göra det 

möjligt för euroområdets medlemsstater 

att komma ur skuldfällan som skapats på 

konstgjord väg och som förstärkts gradvis 

under flera årtionden. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  37 

Jörg Meuthen 

 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 

Artikel 22 

 
Europeiska centralbankens text 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 tredje land. 

Or. en 

Motivering 

Detta återställer den nuvarande texten i artikel 22 i ESCB:s stadgar. 

 

Ändringsförslag  38 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 

Artikel 22 

 
Europeiska centralbankens text 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 tredje land. 

 För att förverkliga målen för ECBS och 

utföra dess uppgifter får ECB utfärda 
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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 

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 

 

Ändringsförslag  39 

Pervenche Berès 

 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 

Artikel 22 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

ECB och de nationella centralbankerna får 

ställa anordningar till förfogande och ECB 

får utfärda förordningar för att säkerställa 

effektiva och sunda clearing- och 

ECB och de nationella centralbankerna får 

ställa anordningar till förfogande och ECB 

får utfärda förordningar för att säkerställa 

effektiva och sunda clearing- och 
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betalningssystem, och clearingsystem för 

finansiella instrument, inom unionen och i 

förbindelser med tredje land. 

betalningssystem inom unionen och i 

förbindelser med tredje land. 

 För att uppnå ECBS mål och fullgöra 

dess uppgifter avseende ECBS monetära 

funktioner och transaktioner, får ECB 

utfärda förordningar om clearingsystem 

för finansiella instrument inom unionen 

och i förbindelser med andra länder, 

under förutsättning att ECB gör detta 

med fullt beaktande av de rättsakter som 

antagits av Europaparlamentet och rådet 

på detta område samt de åtgärder som 

antagits på grundval av sådana akter. 

 Detta ändringsförslag grundas på den text 

som föreslagits av Europeiska 

centralbanken. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  40 

Markus Ferber 

 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 

Artikel 22 

 
Europeiska centralbankens text 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 tredje land. 

 För att uppnå ECBS mål och fullgöra 

dess uppgifter får ECB utfärda 

förordningar om clearingsystem för 

finansiella instrument inom unionen och i 

förbindelser med tredjeland, under 

förutsättning att ECB gör detta på ett sätt 

som fullt ut respekterar de rättsakter som 

antagits av unionens lagstiftare på detta 
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område, åtgärder som antagits på 

grundval av sådana akter samt EU-

domstolens rättspraxis. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  41 

Sander Loones 

 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 

Artikel 22 

 
Europeiska centralbankens text 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 tredje land. 

 För att uppnå ECBS mål och fullgöra 

dess uppgifter får ECB utfärda 

förordningar om clearingsystem för 

finansiella instrument inom unionen och i 

förbindelser med tredjeländer, under 

förutsättning att ECB inte utvidgar de 

befogenheter som den tilldelats genom 

rättsakter som antagits av 

Europaparlamentet och rådet på detta 

område samt de åtgärder som antagits på 

grundval av sådana akter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  42 

Jonás Fernández 

 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 

Artikel 22 
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Europeiska centralbankens text 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. 

I syfte att garantera den finansiella 

stabiliteten får ECB och de nationella 

centralbankerna ställa anordningar till 

förfogande och ECB får utfärda 

förordningar för att säkerställa effektiva, 

solida och solventa clearing- och 

avvecklingssystem, inbegripet mellan 
clearingsystem för värdepapper och 

finansiella instrument, inom unionen och i 

förbindelser med tredje land. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  43 

Bernard Monot 

 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 

Artikel 22 

 
Europeiska centralbankens text 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 

och de nationella centralbankerna 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. De nationella 

centralbankerna har i uppdrag att utöver 

den monetära stabiliteten bidra till 

konvergens av sina medlemsstaternas 

ekonomier för att uppnå full 

sysselsättning och bidra till att uppnå en 

optimal ekonomisk tillväxt. Dessa 

uppgifter för de nationella 

centralbankerna bör samordnas nära med 

de demokratiskt valda myndigheterna i 

varje medlemsstat. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  44 

Charles Goerens, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Thierry Cornillet, Lieve 

Wierinck 

 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 

Artikel 22 

 
Europeiska centralbankens text 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 och clearingsystem för 

finansiella instrument, inom unionen och i 

förbindelser med tredje land. För att 

uppnå ECBS mål och fullgöra dess 

uppgifter får ECB utfärda förordningar 

om clearingsystem för finansiella 

instrument inom unionen och i 

förbindelser med tredjeland, under 

förutsättning att ECB gör detta på ett sätt 

som fullt ut respekterar de rättsakter som 

antagits av Europaparlamentet och rådet 

på detta område samt de åtgärder som 

antagits på grundval av sådana akter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  45 

Pervenche Berès 

 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 

Artikel 22 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

ECB och de nationella centralbankerna får 

ställa anordningar till förfogande och ECB 

får utfärda förordningar för att säkerställa 

ECB och de nationella centralbankerna får 

ställa anordningar till förfogande och ECB 

får utfärda förordningar för att säkerställa 



 

PE622.113v01-00 28/29 AM\1155807SV.docx 

SV 

effektiva och sunda clearing- och 

betalningssystem, och clearingsystem för 

finansiella instrument, inom unionen och i 

förbindelser med tredje land. 

effektiva och sunda clearing- och 

betalningssystem och clearingsystem för 

finansiella instrument som tjänar ECBS 

monetära funktioner och operationer, 

inom unionen och i förbindelser med tredje 

land. 

 (Detta ändringsförslag grundas på den text 

som föreslagits av Europeiska 

centralbanken.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  46 

Jörg Meuthen 

 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 

Artikel 19 – stycke 1a (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

 För att minimera exponeringen för risker 

som ofrånkomligen är förknippade med 

betalningssystemet ska ECB kräva att 

deltagarna tillhandahåller tillräckliga 

säkerheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  47 

Markus Ferber 

 

Förslag till beslut 

Artikel 1 – punkt 1 

Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 

Artikel 19 – stycke 1a (nytt) 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

 Europeiska centralbanken ska 

regelbundet informera unionens 

lagstiftare om alla beslut och 

förordningar som fastställs inom ramen 
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för artikel 22. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  48 

Neena Gill 

 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – punkt 1 

 
Europeiska centralbankens text Ändringsförslag 

Detta beslut träder i kraft den tjugonde 

dagen efter det att det har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Detta beslut träder i kraft den dag då 

Förenade kungarikets EU-medlemskap 

upphör. 

Or. en 

 


