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AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de bevoegde Commissie economische en 
monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de zichtbaarheid van het ESRB 
te versterken als orgaan dat afzonderlijk 
van zijn individuele leden optreedt, moet 
de voorzitter van het ESRB aan het hoofd 
van het secretariaat van het ESRB taken 
kunnen delegeren met betrekking tot de 
externe vertegenwoordiging van het ESRB.

(5) Om de zichtbaarheid van het ESRB 
te versterken als orgaan dat afzonderlijk 
van zijn individuele leden optreedt, moet 
de voorzitter van het ESRB aan het hoofd 
van het secretariaat van het ESRB taken 
kunnen delegeren met betrekking tot de 
externe vertegenwoordiging van het ESRB, 
met uitzondering van de deelname aan 
hoorzittingen en besprekingen achter 
gesloten deuren in het Europees 
Parlement, evenals de deelname aan een 
bij artikel 226 VWEU en Besluit 
95/167/EG ingestelde enquêtecommissie, 
in overeenstemming met het beginsel van 
loyale samenwerking.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Artikel 3, lid 2, van Verordening 
(EU) nr. 1096/2010 van de Raad6 bepaalt 
dat het hoofd van het secretariaat van het 
ESRB moet worden aangesteld door de 
ECB, in overleg met de algemene raad van 
het ESRB. Om de zichtbaarheid van het 
hoofd van het secretariaat van het ESRB te 
verhogen, moet de algemene raad van het 
ESRB in een open en transparante 
procedure evalueren of de voorgedragen 
kandidaten voor het ambt van hoofd van 
het secretariaat van het ESRB beschikken 

(6) Artikel 3, lid 2, van Verordening 
(EU) nr. 1096/2010 van de Raad6 bepaalt
dat het hoofd van het secretariaat van het 
ESRB moet worden aangesteld door de 
ECB, in overleg met de algemene raad van 
het ESRB. Om de zichtbaarheid van het 
hoofd van het secretariaat van het ESRB te 
verhogen, moet de algemene raad van het 
ESRB in een open en transparante 
procedure evalueren of de voorgedragen 
kandidaten voor het ambt van hoofd van 
het secretariaat van het ESRB beschikken 
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over de kwaliteiten en ervaring die 
noodzakelijk zijn om het secretariaat van 
het ESRB te beheren. De algemene raad 
moet het Europees Parlement en de Raad 
inlichten over de evaluatieprocedure. 
Voorts dienen de taken van het hoofd van 
het secretariaat van het ESRB te worden 
verduidelijkt.

over de kwaliteiten en ervaring die 
noodzakelijk zijn om het secretariaat van 
het ESRB te beheren. Bovendien moet 
worden gewaarborgd dat het hoofd van 
het secretariaat van het ESRB 
onafhankelijk is en dat hij of zij geen 
instructies aanvaardt van openbare of 
particuliere instanties.  De algemene raad 
moet het Europees Parlement en de Raad 
inlichten over de evaluatieprocedure. Het 
Europees Parlement en de Raad moeten 
de algemene raad kunnen verzoeken om 
aanvullende informatie. De in deze 
verordening vastgestelde 
benoemingsprocedure doet geen afbreuk 
aan de eindverantwoordelijkheid van de 
ECB voor het benoemen van het hoofd 
van het secretariaat van het ESRB, in 
overeenstemming met de 
overlegprocedure zoals vastgelegd in 
artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) 
1096/2010, zolang deze verordening niet 
wordt herzien. Voorts dienen de taken van 
het hoofd van het secretariaat van het 
ESRB voldoende te worden toegelicht en
verduidelijkt door middel van de lijst van 
deze taken die in deze verordening is 
opgenomen, en dienen doublures van de 
door de ECB en het ESRB uitgevoerde 
taken te worden voorkomen.

__________________ __________________

6 Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de 
Raad van 17 november 2010 tot toewijzing 
aan de Europese Centrale Bank van 
specifieke taken betreffende de werking 
van het Europees Comité voor 
systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, 
blz. 162).

6 Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de 
Raad van 17 november 2010 tot toewijzing 
aan de Europese Centrale Bank van 
specifieke taken betreffende de werking 
van het Europees Comité voor 
systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, 
blz. 162).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het verhogen van de zichtbaarheid 
van het hoofd van het secretariaat van de 
ESRB maakt het op de lange termijn 
noodzakelijk een evaluatie van artikel 3, 
lid 2, van Verordening (EU) 1096/2010 uit 
te voeren om de geschiktheid te 
beoordelen van de huidige 
benoemingsprocedure en vooral om te 
overwegen het Europees Parlement het 
recht van goedkeuring te verlenen inzake 
de benoeming van de voorgedragen 
kandidaten voor het ambt van het hoofd 
van het secretariaat van het ESRB.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Gelet op de wijzigingen in de 
Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte (EER)7, en met name 
de goedkeuring van Verordening (EU) nr. 
1092/2010 door de EER-lidstaten, is
artikel 9, lid 5, van deze verordening niet 
langer relevant en moet derhalve worden 
geschrapt.

(8) Gezien de wijzigingen in de 
Overeenkomst betreffende de Europese 
Economische Ruimte (EER)7, en met name 
de goedkeuring van Verordening (EU) nr. 
1092/2010 door de EER-lidstaten, moet
artikel 9, lid 5, van deze verordening 
worden gewijzigd.

__________________ __________________

7 Besluit van het Gemengd Comité van de 
EER Nr. 198/2016 van 30 september 2016 
tot wijziging van bijlage IX (Financiële 
diensten) bij de EER-overeenkomst 
[2017/275] (PB L 46 van 23.2.2017, blz. 
1).

7 Besluit van het Gemengd Comité van de 
EER Nr. 198/2016 van 30 september 2016 
tot wijziging van bijlage IX (Financiële 
diensten) bij de EER-overeenkomst 
[2017/275] (PB L 46 van 23.2.2017, blz. 
1).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Gelet op het beginsel van 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
moeten er meer vrouwen werkzaam zijn in 
de instellingen van de Unie en betrokken 
zijn bij de besluitvorming binnen de 
instellingen van de Unie. Daarom moet 
door de organen van het ESRB rekening 
worden gehouden met de genderdimensie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Krachtens artikel 16, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. 1092/2010 moeten 
ESRB-waarschuwingen en -aanbevelingen 
worden toegezonden aan de Raad en de 
Commissie, en wanneer zij tot één of meer 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
zijn gericht, ook aan de ETA's. Om de 
democratische controle en de transparantie 
te verhogen moeten deze waarschuwingen 
en aanbevelingen ook worden toegezonden 
aan het Europees Parlement en de ETA's.

(10) Krachtens artikel 16, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. 1092/2010 moeten 
ESRB-waarschuwingen en -aanbevelingen 
worden toegezonden aan de Raad en de 
Commissie, en wanneer zij tot één of meer 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
zijn gericht, ook aan de ETA's. Om de 
democratische controle en de transparantie 
te verhogen moeten deze waarschuwingen 
en aanbevelingen ook onverwijld worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de ETA's.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Met het oog op de kwaliteit en de 
relevantie van de ESRB-adviezen, -
aanbevelingen en -besluiten wordt 
verwacht dat het technisch adviescomité en 
het wetenschappelijk adviescomité 
belanghebbenden, indien noodzakelijk, 
zullen raadplegen in een vroeg stadium en 
op een open en transparante wijze.

(11) Met het oog op de kwaliteit en de 
relevantie van de ESRB-adviezen, -
aanbevelingen en -besluiten wordt 
verwacht dat het technisch adviescomité en 
het wetenschappelijk adviescomité, indien 
noodzakelijk, een ruime waaier van
belanghebbenden, die een breed scala aan 
opvattingen en belangen 
vertegenwoordigen, zullen raadplegen in 
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een vroeg stadium en op een open en 
transparante wijze. Het ESRB dient 
terdege rekening te houden met de 
uitkomst van deze raadplegingen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 4 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij het overleg over de aanstelling 
van het hoofd van het secretariaat van het 
ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1096/2010* 
evalueert de algemene raad volgens een 
open en transparante procedure of de 
voorgedragen kandidaten voor dit ambt 
beschikken over de kwaliteiten en ervaring 
die noodzakelijk zijn om het secretariaat 
van het ESRB te beheren. De algemene 
raad licht het Europees Parlement en de 
Raad in over de overlegprocedure.

2 bis. Bij het overleg over de aanstelling 
van het hoofd van het secretariaat van het 
ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1096/2010*
evalueert de algemene raad volgens een 
open en transparante procedure of de 
voorgedragen kandidaten voor dit ambt 
beschikken over de kwaliteiten, 
onafhankelijkheid en ervaring die 
noodzakelijk zijn om het secretariaat van 
het ESRB te beheren. De algemene raad 
licht het Europees Parlement en de Raad op 
passende wijze in over de evaluatie- en de 
overlegprocedure. Het Europees 
Parlement en de Raad kunnen de 
algemene raad om aanvullende 
informatie verzoeken.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende lid wordt ingevoegd:

"4 bis. Bij de opleiding binnen de 
organen die de structuur van het ESRB 
uitmaken, wordt rekening gehouden met 
het beginsel van gendergelijkheid.";
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 5 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De voorzitter vertegenwoordigt het 
ESRB naar buiten toe. De voorzitter kan 
taken met betrekking tot de externe 
vertegenwoordiging van het ESRB 
delegeren aan het hoofd van het 
secretariaat.;

8. De voorzitter vertegenwoordigt het 
ESRB naar buiten toe. De voorzitter kan 
taken met betrekking tot de externe 
vertegenwoordiging van het ESRB 
delegeren aan het hoofd van het 
secretariaat, met uitzondering van de 
taken bedoeld in artikel 19, lid 1, 4, en 5.;

Motivering

Deze taken hebben betrekking op de deelname aan hoorzittingen en besprekingen achter 
gesloten deuren in het Europees Parlement die, om te waarborgen dat het ESRB op het juiste 
niveau wordt vertegenwoordigd, alleen open moeten staan voor de voorzitter.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) in artikel 9 wordt lid 5 geschrapt; (4) artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

(a) lid 5 wordt vervangen door:

"5. Vertegenwoordigers op hoog 
niveau van de bevoegde autoriteiten van 
derde landen mogen, zij het strikt beperkt 
tot aangelegenheden die voor deze landen 
van bijzonder belang zijn, aan de 
werkzaamheden van het ESRB 
deelnemen. Het ESRB kan regelingen 
treffen over met name de aard, de omvang 
en de procedurele aspecten van de 
betrokkenheid van die derde landen bij de 
werkzaamheden van het ESRB. Deze 
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regelingen kunnen voorzien in 
vertegenwoordiging, op ad-hocbasis en als 
waarnemer, bij de algemene raad en 
kunnen uitsluitend betrekking hebben op 
aangelegenheden die voor deze landen 
van belang zijn, met uitsluiting van alle 
gevallen waarin de situatie van 
afzonderlijke financiële instellingen of 
afzonderlijke lidstaten aan de orde kan 
komen."

Motivering

Gelet op de goedkeuring van de ESRB-verordening in de EER, is de specifieke verwijzing 
naar de EER-landen niet langer relevant. De mogelijkheid voor de deelname van 
vertegenwoordigers op hoog niveau van derde landen aan de werkzaamheden van de ESRB 
moet echter worden behouden om samenwerking op het vlak van toezicht buiten de Unie 
mogelijk te maken.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het volgende lid wordt ingevoegd:

"6 bis. In afwijking van lid 6 kan de 
voorzitter van de ESRB de notulen van 
een vergadering openbaar maken, 
behoudens de toepasselijke 
vertrouwelijkheidsvoorschriften, en op 
zodanige wijze dat de afzonderlijke 
instellingen niet kunnen worden 
geïdentificeerd."

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 12 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In voorkomend geval pleegt het 
wetenschappelijk adviescomité in een 
vroeg stadium overleg met 
belanghebbenden, waarbij openheid en 
transparantie worden nagestreefd en 
rekening houdend met het vereiste van 
vertrouwelijkheid.;

5. In voorkomend geval pleegt het 
wetenschappelijk adviescomité in een 
vroeg stadium overleg met een ruime 
waaier van belanghebbenden, die een 
breed scala aan opvattingen en belangen 
vertegenwoordigen, waarbij openheid en 
transparantie worden nagestreefd en 
rekening houdend met het vereiste van 
vertrouwelijkheid.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 19 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) aan artikel 19 wordt het volgende 
lid toegevoegd:

"5 bis. Het ESRB antwoordt mondeling of 
schriftelijk op de vragen die het Europees 
Parlement of de Raad hem voorleggen. 
Het ESRB beantwoordt deze vragen 
onverwijld en in ieder geval binnen vijf 
weken na toezending aan het ESRB."
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