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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt kommissionens rapport från 
2017 om ESRB:s uppdrag och 
organisation5 fungerar ESRB överlag väl, 
men det behövs förbättringar på vissa 
områden.

2. Enligt kommissionens rapport från 
2017 om ESRB:s uppdrag och 
organisation5 fungerar ESRB överlag väl, 
men det behövs förbättringar på vissa 
områden, i synnerhet eftersom de senaste 
institutionella förändringarna i samband 
med bankunionen, tillsammans med 
åtgärderna för att uppnå en 
kapitalmarknadsunion, har ändrat 
ESRB:s verksamhetsram sedan 
tidpunkten för dess inrättande. ESRB bör 
därför ändras i enlighet med detta för att 
säkerställa en effektiv 
makrotillsynspolitik.

_________________ _________________

5 Commission Staff Working Document, 
Effect Analysis, Amendments to ESRB 
Regulation, COM(2017) (ej översatt till 
svenska).

5 Commission Staff Working Document, 
Effect Analysis, Amendments to ESRB 
Regulation, COM(2017) (ej översatt till 
svenska).

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det bör betonas att de föreslagna 
förbättringarna syftar till att uppnå rätt 
balans mellan ESRB:s oberoende och 
behovet av ett starkt och trovärdigt 
ledarskap. De syftar också till att förbättra 
samordningen av unionens 
makrotillsynspolitik och göra det lättare 



PE621.062v02-00 4/16 AD\1159066SV.docx

SV

att säkerställa balans mellan de 
medlemsstater som ingår i bankunionen 
och övervakas av ECB/SSM och de 
medlemsstater som fortfarande står 
utanför.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det är en stor fördel att ESRB:s 
styrelse har en bred sammansättning. Den 
senaste tidens utveckling när det gäller 
unionens struktur för finansiell tillsyn, och 
i synnerhet upprättandet av bankunionen, 
avspeglas dock inte i styrelsens 
sammansättning. Därför bör ordföranden 
för ECB:s tillsynsnämnd och ordföranden 
för den gemensamma 
resolutionsnämnden bli styrelseledamöter 
med rösträtt. Motsvarande justeringar bör 
också göras i styrkommittén och den 
rådgivande tekniska kommittén.

(3) Det är en stor fördel att ESRB:s 
styrelse har en bred sammansättning. Den 
senaste tidens utveckling när det gäller 
unionens struktur för finansiell tillsyn, och 
i synnerhet upprättandet av bankunionen, 
bör också avspeglas i styrelsens 
sammansättning och beaktas.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Man bör sträva efter att uppnå en 
jämn könsfördelning inom 
ESRB:s styrelse.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. ECB:s ordförande har varit 4. ECB:s ordförande har varit 
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ordförande för ESRB under de fem första 
åren och har därefter fortsatt som 
ordförande på interimsbasis. Under denna 
period har ECB:s ordförande gett ESRB 
auktoritet och trovärdighet och säkerställt 
att ESRB kan bygga vidare på och dra 
nytta av ECB:s expertis på området 
finansiell stabilitet. Det är därför lämpligt 
att ECB:s ordförande blir ordförande för 
ESRB på permanent basis.

ordförande för ESRB under de fem första 
åren och har därefter fortsatt som 
ordförande på interimsbasis. Ett nära 
samarbete mellan ECB och ESRB och 
utveckling av informationsflöden behövs 
för att förbättra ESRB:s förmåga att 
effektivt identifiera, analysera och 
övervaka unionsomfattande systemrisker.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att öka ESRB:s synlighet som 
ett organ som är fristående från sina 
individuella medlemmar bör ESRB:s
ordförande ha möjlighet att delegera 
uppgifter som gäller att företräda ESRB 
utåt till ESRB:s sekretariatschef.

5. ESRB:s ansvarsskyldighet, 
transparens och oberoende bör till fullo 
säkras och garanteras. Det är också 
nödvändigt att förbättra ESRB:s 
självständighet och synlighet. Denna 
förbättring kan uppnås genom att ESRB 
inrättas som en oberoende och tillförlitlig 
makrotillsynsmyndighet. För att öka 
ESRB:s synlighet som ett organ som är 
fristående från sina individuella 
medlemmar bör ESRB:s ordförande ha 
möjlighet att delegera uppgifter som gäller 
att företräda ESRB utåt till ESRB:s 
sekretariatschef eller till ESRB:s vice 
ordförande.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Artikel 3.2 i rådets förordning (EU) 
nr 1096/20106 föreskriver att ESRB:s 
sekretariatschef ska utses av ECB i samråd 
med ESRB:s styrelse. För att höja 
sekretariatschefens profil bör styrelsen 
genom ett öppet och transparent förfarande 

6. Artikel 3.2 i rådets förordning (EU) 
nr 1096/20106 föreskriver att ESRB:s 
sekretariatschef ska utses av ECB i samråd 
med ESRB:s styrelse. För att höja 
sekretariatschefens profil bör styrelsen 
genom ett öppet och transparent förfarande 
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bedöma om de utvalda kandidaterna till 
denna tjänst har de egenskaper och den 
erfarenhet som krävs för att leda ESRB:s 
sekretariat. Styrelsen bör hålla 
Europaparlamentet och rådet informerade 
om bedömningsförfarandet. Det bör vidare 
förtydligas vilka uppgifter ESRB:s 
sekretariatschef ska ha.

bedöma om de utvalda kandidaterna till 
denna tjänst har de egenskaper och den 
erfarenhet som krävs för att leda ESRB:s 
sekretariat. Styrelsen bör hålla 
Europaparlamentet och rådet informerade 
om bedömningsförfarandet. Detta skulle 
upprätthålla kopplingen till ECB och 
säkerställa ESRB:s sekretariatschefs 
ansvarsskyldighet inför styrelsen. Det bör 
vidare förtydligas vilka uppgifter ESRB:s 
sekretariatschef ska ha, i synnerhet 
eftersom en viktigare roll för ESRB:s 
sekretariatschef skulle kunna bidra till att 
öka effekterna och ändamålsenligheten 
när det gäller varningar och 
rekommendationer. Europaparlamentet 
och rådet bör kunna begära ytterligare 
information från styrelsen.

_________________ _________________

6 Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av 
den 17 november 2010 om tilldelning till 
Europeiska centralbanken av särskilda 
uppgifter angående Europeiska 
systemrisknämndens verksamhet (EUT 
L 331, 15.12.2010, s. 162).

6 Rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av 
den 17 november 2010 om tilldelning till 
Europeiska centralbanken av särskilda 
uppgifter angående Europeiska 
systemrisknämndens verksamhet (EUT 
L 331, 15.12.2010, s. 162).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Artikel 16.3 i förordning 
nr 1092/2010 föreskriver att 
ESRB:s varningar och rekommendationer 
ska skickas till rådet och kommissionen 
och, om de riktar sig till en eller flera 
nationella tillsynsmyndigheter, till de 
europeiska tillsynsmyndigheterna. För att
stärka den demokratiska kontrollen och 
transparensen bör dessa varningar och 
rekommendationer även skickas till 
Europaparlamentet och till de europeiska 
tillsynsmyndigheterna.

10. Artikel 16.3 i förordning 
nr 1092/2010 föreskriver att 
ESRB:s varningar och rekommendationer 
ska skickas till rådet och kommissionen 
och, om de riktar sig till en eller flera 
nationella tillsynsmyndigheter, till de 
europeiska tillsynsmyndigheterna. För att 
stärka den demokratiska kontrollen och 
transparensen måste dessa varningar och 
rekommendationer utan dröjsmål skickas 
till Europaparlamentet och till de 
europeiska tillsynsmyndigheterna.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. För att säkerställa kvaliteten och 
relevansen i ESRB:s yttranden, 
rekommendationer och beslut förväntas 
den rådgivande tekniska kommittén och 
den rådgivande vetenskapliga kommittén 
vid behov i ett tidigt skede samråda med 
intressenter på ett öppet och transparent 
sätt.

11. För att säkerställa kvaliteten och 
relevansen i ESRB:s yttranden, 
rekommendationer och beslut förväntas 
den rådgivande tekniska kommittén och 
den rådgivande vetenskapliga kommittén 
vid behov i ett tidigt skede samråda med 
intressenter, relevanta experter och 
arbetsmarknadens parter på ett öppet, 
pluralistiskt och transparent sätt. För att 
öka effektiviteten bör resultaten av dessa 
samråd till fullo beaktas.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 1092/2010
Artikel 3 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-1. Artikel 3.1 ska ersättas med 
följande:

1. ESRB ska ansvara för makrotillsynen av 
det finansiella systemet i unionen, i syfte 
att bidra till att förhindra eller minska 
systemrisker för den finansiella stabiliteten 
i unionen som kan uppstå på grund av 
utvecklingen inom det finansiella systemet, 
med beaktande av den makroekonomiska 
utvecklingen, så att omfattande finansiella 
krissituationer kan undvikas. ESRB ska 
bidra till att den inre marknaden fungerar 
smidigt och därigenom säkerställa att 
finanssektorn på ett uthålligt sätt bidrar till 
den ekonomiska tillväxten.

”ESRB ska ansvara för makrotillsynen av 
det finansiella systemet i unionen, i syfte 
att bidra till att förhindra eller minska 
systemrisker för den finansiella stabiliteten 
i unionen som kan uppstå på grund av 
utvecklingen inom det finansiella systemet, 
med beaktande av den makroekonomiska 
utvecklingen, så att omfattande finansiella 
krissituationer kan undvikas. ESRB ska 
bidra till att den inre marknaden fungerar 
smidigt och därigenom säkerställa att 
finanssektorn på ett uthålligt sätt bidrar till 
den ekonomiska tillväxten och till 
uppnåendet av de mål som fastställs i 
artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen.”
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led a
Förordning (EU) nr 1092/2010
Artikel 4 – punkt 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a När styrelsen rådfrågas om 
utseende av ESRB:s sekretariatschef i 
enlighet med artikel 3.2 i rådets förordning 
(EU) nr 1096/2010*, ska den genom ett 
öppet och transparent förfarande bedöma 
om de utvalda kandidaterna till denna 
tjänst har de egenskaper och den erfarenhet 
som krävs för att leda ESRB:s sekretariat. 
Styrelsen ska informera Europaparlamentet 
och rådet om samrådsförfarandet.

2a När styrelsen rådfrågas om 
utseende av ESRB:s sekretariatschef i 
enlighet med artikel 3.2 i rådets förordning 
(EU) nr 1096/2010*, ska den genom ett 
öppet och transparent förfarande bedöma 
om de utvalda kandidaterna till denna 
tjänst har de egenskaper och den erfarenhet 
som krävs för att leda ESRB:s sekretariat. 
Styrelsen ska informera Europaparlamentet 
och rådet om samrådsförfarandet. Styrelsen 
ska informera Europaparlamentet och 
rådet  tillräckligt detaljerat om 
bedömningen och samrådsförfarandet. 
Europaparlamentet och rådet får begära 
ytterligare information från styrelsen.

* Rådets förordning (EU) nr 
1096/2010 av den 17 november 2010 om 
tilldelning till Europeiska centralbanken av 
särskilda uppgifter angående Europeiska 
systemrisknämndens verksamhet (EUT 
L 331, 15.12.2010, s. 162).”.

* Rådets förordning (EU) nr 
1096/2010 av den 17 november 2010 om 
tilldelning till Europeiska centralbanken av 
särskilda uppgifter angående Europeiska 
systemrisknämndens verksamhet (EUT 
L 331, 15.12.2010, s. 162).”.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning (EU) nr 1092/2010
Artikel 4 – punkt 3a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a ESRB:s ordförande och 
styrkommittén kan i sina instruktioner till 
ESRB:s sekretariatschef i enlighet med 
artikel 4.1 i rådets förordning (EU) nr 

3a ESRB:s ordförande och 
styrkommittén kan i sina instruktioner till 
ESRB:s sekretariatschef i enlighet med 
artikel 4.1 i rådets förordning (EU) nr 
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1096/2010 särskilt inrikta sig på följande: 1096/2010 särskilt och på ett transparent 
sätt inrikta sig på följande:

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b
Förordning (EU) nr 1092/2010
Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

“8. Ordföranden ska företräda ESRB 
utåt. Ordföranden får delegera uppgifter 
som handlar om att företräda ESRB utåt till 
sekretariatschefen.”.

“8. Ordföranden ska företräda ESRB 
utåt. Ordföranden får delegera uppgifter 
som handlar om att företräda ESRB utåt till 
sekretariatschefen eller till ESRB:s 
vice ordförande.”

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a – led i
Förordning (EU) nr 1092/2010
Artikel 6 – punkt 1 – leden fa och fb

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Följande led ska införas som leden 
fa och fb:

utgår

”fa) Ordföranden för ECB:s 
tillsynsnämnd.

fb) Ordföranden för den 
gemensamma resolutionsnämnden.”.

Motivering

Inbegripandet av företrädare för SSM och SRB som styrelseledamöter med rösträtt skulle 
inverka på balansen mellan de länder som är medlemmar av SSM och de som ännu inte är 
medlemmar.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
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Artikel 1 – led 3 – led b – led ia (nytt)
Förordning (EU) nr 1092/2010
Artikel 6 – punkt 2 – leden ba och bb (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Följande led ska införas som led 
ba och bb:

ba) Ordföranden för ECB:s 
tillsynsnämnd.

bb) Ordföranden för den 
gemensamma resolutionsnämnden.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led a – led ii
Förordning (EU) nr 1092/2010
Artikel 11 – punkt 1 – leden ga och gb

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Följande led ska införas som leden 
ga och gb:

utgår

”ga) Ordföranden för ECB:s 
tillsynsnämnd.

gb) Ordföranden för den 
gemensamma resolutionsnämnden.”.

Motivering

Den nuvarande situationen, där företrädare för SSM och SRB inte är medlemmar av 
styrkommittén eller den rådgivande tekniska kommittén, är att föredra. Inom den befintliga 
flexibilitetsmarginalen får företrädarna för SSM och SRB bjudas in som observatörer till 
möten i den rådgivande tekniska kommittén, vilket innebär att de kan delta utan att påverka 
balansen mellan de länder som är medlemmar i SSM och de som ännu inte är medlemmar.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 – led a
Förordning (EU) nr 1092/2010
Artikel 12 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Rådgivande vetenskapliga 
kommittén ska vid behov i ett tidigt skede 
organisera samråd med intressenter på ett 
öppet och transparent sätt, samtidigt som 
hänsyn tas till kravet på konfidentialitet.”.

”5. Rådgivande vetenskapliga 
kommittén ska vid behov i ett tidigt skede 
organisera samråd med intressenter och 
relevanta experter på ett öppet, 
pluralistiskt och transparent sätt, samtidigt 
som hänsyn tas till kravet på 
konfidentialitet.”.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led a – led ii
Förordning (EU) nr 1092/2010
Artikel 13 – punkt 1 – leden fa och fb

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Följande led ska införas som leden 
fa och fb:

utgår

”fa) En företrädare för ECB:s 
tillsynsnämnd.

fb) En företrädare för den 
gemensamma resolutionsnämnden.”.

Motivering

Den nuvarande situationen, där företrädare för SSM och SRB inte är medlemmar av 
styrkommittén eller den rådgivande tekniska kommittén, är att föredra. Inom den befintliga 
flexibilitetsmarginalen får företrädarna för SSM och SRB bjudas in som observatörer till 
möten i den rådgivande tekniska kommittén, vilket innebär att de kan delta utan att påverka 
balansen mellan de länder som är medlemmar i SSM och de som ännu inte är medlemmar.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led aa (nytt)
Förordning (EU) nr 1092/2010
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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aa) Följande punkt ska införas:

1a. En företrädare för 
ECB:s tillsynsnämnd och en företrädare 
för den gemensamma 
resolutionsnämnden får bjudas in som 
observatörer till möten i den rådgivande 
tekniska kommittén.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led b
Förordning (EU) nr 1092/2010
Artikel 13 – punkt 4 a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4 a Rådgivande tekniska kommittén 
ska vid behov i ett tidigt skede organisera 
samråd med intressenter på ett öppet och 
transparent sätt, samtidigt som hänsyn tas 
till kravet på konfidentialitet.”.

”4 a Rådgivande tekniska kommittén 
ska vid behov i ett tidigt skede organisera 
samråd med intressenter och relevanta 
experter på ett öppet, pluralistiskt och 
transparent sätt, samtidigt som hänsyn tas 
till kravet på konfidentialitet.”

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8 – led a
Förordning (EU) nr 1092/2010
Artikel 16 – punkt 2 – första meningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Varningar och rekommendationer som 
ESRB utfärdar i enlighet med artikel 3.2 c 
och d får vara av allmän eller specifik natur 
och ska särskilt riktas till unionen, till en 
eller flera medlemsstater, till en eller flera 
europeiska tillsynsmyndigheter eller till en 
eller flera nationella behöriga myndigheter, 
eller till ECB för de uppgifter som tilldelats 
ECB i enlighet med artiklarna 4.1, 4.2 och 
5.2 i förordning (EU) nr 1024/2013.”.

”Varningar och rekommendationer som 
ESRB utfärdar i enlighet med artikel 3.2 c 
och d får vara av allmän eller specifik natur 
och ska särskilt riktas till unionen, till en 
eller flera medlemsstater, till en eller flera 
europeiska tillsynsmyndigheter eller till en 
eller flera nationella behöriga myndigheter, 
eller till ECB för de uppgifter som tilldelats 
ECB i enlighet med artiklarna 4.1, 4.2 och 
5.2 i förordning (EU) nr 1024/2013. 
Varningarna och rekommendationerna 
ska vara tillräckligt detaljerade och 
motiverade och ska åtföljas av en fullgod 
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och utförlig förklaring av grunderna.”

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas 
i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EU) nr 1092/2010
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Om en rekommendation enligt 
artikel 3.2 d är ställd till kommissionen, till 
en eller flera medlemsstater, till en eller 
flera europeiska tillsynsmyndigheter eller 
till en eller flera nationella behöriga 
myndigheter, ska mottagarna underrätta 
Europaparlamentet, rådet och ESRB om 
vilka åtgärder som vidtagits med anledning 
av rekommendationen eller motivera 
varför inga åtgärder har vidtagits. Vid 
behov ska ESRB, omgående och i enlighet 
med strikta regler om konfidentialitet, 
informera de europeiska 
tillsynsmyndigheterna om de erhållna 
svaren.”.

”1. Om en rekommendation enligt 
artikel 3.2 d är ställd till kommissionen, till 
en eller flera medlemsstater, till en eller 
flera europeiska tillsynsmyndigheter eller 
till en eller flera nationella behöriga 
myndigheter, ska mottagarna i tillräcklig 
detalj och utan dröjsmål underrätta 
Europaparlamentet, rådet och ESRB om 
vilka åtgärder som vidtagits med anledning 
av rekommendationen och motivera på ett 
lämpligt och detaljerat sätt varför inga 
åtgärder har vidtagits. Vid behov ska 
ESRB, omgående och i enlighet med 
strikta regler om konfidentialitet, informera 
de europeiska tillsynsmyndigheterna 
tillräckligt detaljerat om de erhållna 
svaren. Rättsstaten, de grundläggande 
rättigheterna och principen om statens 
suveränitet ska till fullo respekteras.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EU) nr 1092/2010
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ESRB slår fast att dess 
rekommendation inte har följts eller att 

2. Om ESRB slår fast att dess 
rekommendation inte har följts eller att 
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mottagarna inte lämnat godtagbara skäl för 
varför inga åtgärder har vidtagits, ska 
ESRB, i enlighet med strikta regler om 
konfidentialitet, informera mottagarna, 
Europaparlamentet, rådet och de berörda 
europeiska tillsynsmyndigheterna om 
detta.”.

mottagarna inte lämnat godtagbara skäl för 
varför inga åtgärder har vidtagits, ska 
ESRB, i enlighet med strikta regler om 
konfidentialitet, informera mottagarna, 
Europaparlamentet, kommissionen, rådet 
och de berörda europeiska 
tillsynsmyndigheterna om detta.”.
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