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Statuut van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank 

clearing- en betalingssystemen 

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Ontwerpbesluit 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) De ECB moet regels vaststellen 

voor raadpleging van het publiek en van 

belanghebbenden en voor feedback naar 

analogie van de regels waarin is voorzien 

in paragraaf 19 van het Interinstitutioneel 

Akkoord over beter wetgeven, bij de 

uitoefening van regelgevende 

bevoegdheden die verplichtingen creëren 

voor de ECB, alvorens een voorstel goed 

te keuren, opdat openbare raadplegingen 

worden gehouden op open en 

transparante wijze, met de garantie dat de 

werkwijze en tijdsbestekken van deze 

openbare raadplegingen de deelname van 

zo veel mogelijk betrokkenen mogelijk 

maken, om de rechtstreekse 

betrokkenheid bij deze raadplegingen van 

een brede waaier aan belanghebbenden te 

stimuleren, inclusief openbare 

onlineraadplegingen, met onmiddellijke 

bekendmaking van de resultaten van deze 

raadpleging van het publiek en van 

belanghebbenden aan de Commissie, het 

Parlement en de Raad, alsmede publicatie 

ervan. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0219/13/rev 

Amendement  13/rev 

Philippe Lamberts 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0219/2018 

Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner 

Statuut van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank 

clearing- en betalingssystemen 

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Ontwerpbesluit 

Artikel 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De ECB en de nationale centrale banken 

zijn gerechtigd faciliteiten ter beschikking 

te stellen en de ECB kan verordeningen 

vaststellen ter verzekering van doelmatige 

en deugdelijke verrekenings- en 

betalingssystemen en 

verrekeningssystemen voor financiële 

instrumenten binnen de Unie en met 

andere landen. 

De ECB en de nationale centrale banken 

zijn gerechtigd faciliteiten ter beschikking 

te stellen en de ECB kan verordeningen 

vaststellen ter verzekering van doelmatige 

en deugdelijke verrekenings- en 

betalingssystemen binnen de Unie en met 

andere landen. 

 Om de doelstellingen van het ESCB te 

realiseren en de taken ervan uit te voeren 

kan de ECB verordeningen vaststellen 

voor verrekeningssystemen voor 

financiële instrumenten binnen de Unie, 

alsmede verordeningen in verband met 

erkenning door de Unie van 

verrekeningssystemen in derde landen, op 

voorwaarde dat dit gebeurt met volledige 

inachtneming van en op een manier die 

volledig consistent is met de door het 

Europees Parlement en de Raad 

vastgestelde wetgevingshandelingen op dit 

gebied, alsmede op grond van deze 

handelingen vastgestelde maatregelen, 

met in elk geval als beperking dat het 

moet gaan om vereisten die het mogelijk 

maken de activiteiten van het 

verrekeningssysteem te controleren, 

rapportagevereisten of vereisten die 

relevant zijn voor het beoordelen van de 
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risico's en veerkracht van het systeem met 

betrekking tot negatieve 

marktvoorwaarden. 

 Deze vereisten kunnen ook specifieke in 

wetgevingshandelingen van de Unie 

opgenomen vereisten omvatten die 

noodzakelijk zijn voor situaties waarin 

een verrekeningssysteem voor financiële 

instrumenten aanzienlijke schade dreigt te 

berokkenen aan financiële instellingen 

van de Unie, cruciale markten van de 

Unie of aan het bredere financiële 

systeem van de Unie, beperkt tot, 

liquiditeits-, afwikkelings-, zekerheids-, 

interoperabiliteits- en margevereisten. 

Or. en 

 

 


