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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In het verslag van de Commissie 
van 2017 over de taken en de organisatie 
van het ESRB5 wordt geconcludeerd dat 
het ESRB over het algemeen weliswaar 
goed functioneert maar dat verbeteringen 
nodig zijn op een aantal specifieke punten.

(2) In het verslag van de Commissie 
van 2017 over de taken en de organisatie 
van het ESRB5 wordt geconcludeerd dat 
het ESRB over het algemeen weliswaar 
goed functioneert maar dat er op een 
aantal specifieke punten verbeteringen 
nodig zijn, met name omdat de recente 
institutionele wijzigingen in verband met 
de bankenunie in combinatie met 
pogingen om een kapitaalmarktenunie tot 
stand te brengen, het operationele kader 
van het ESRB sinds de oprichting ervan 
hebben gewijzigd. Om de doeltreffendheid 
van macroprudentiële beleidsmaatregelen 
te waarborgen moet het ESRB dan ook 
worden gewijzigd.

_________________ _________________

5 Werkdocument van de diensten van de 
Commissie, Effect Analysis, Amendments 
to ESRB Regulation, COM(2017).

5 Werkdocument van de diensten van de 
Commissie, Effect Analysis, Amendments 
to ESRB Regulation, COM(2017).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Benadrukt moet worden dat de 
voorgestelde verbeteringen ten doel 
hebben een juiste balans te realiseren 
tussen de autonomie van het ESRB en de 
behoefte aan krachtig en geloofwaardig 
leiderschap. Daarnaast strekken deze 
verbeteringen ertoe de coördinatie tussen 
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de diverse macroprudentiële 
beleidsmaatregelen te verbeteren en een 
evenwicht te vinden tussen de lidstaten die 
deel uitmaken van de bankenunie en 
onder toezicht staan van de 
ECB/onderworpen zijn aan het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
en de landen die daar nog niet toe 
behoren.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De brede ledenbasis van de 
algemene raad van het ESRB is een 
belangrijke troef. Recente ontwikkelingen 
in de architectuur van het financiële 
toezicht van de Unie, met name de 
oprichting van een bankenunie, zijn echter 
niet tot uiting gekomen in de samenstelling 
van deze algemene raad. Om die reden 
dienen de voorzitter van de raad van 
toezicht van de Europese Centrale Bank 
(ECB) en de voorzitter van de 
gemeenschappelijke afwikkelingsraad 
stemgerechtigd lid te worden van de 
algemene raad van het ESRB. 
Dienovereenkomstig moeten ook 
aanpassingen worden aangebracht in het 
stuurcomité en in het technisch 
adviescomité.

(3) De brede ledenbasis van de 
algemene raad van het ESRB is een 
belangrijke troef. Recente ontwikkelingen 
in de architectuur van het financiële 
toezicht van de Unie, met name de 
oprichting van een bankenunie, moeten
echter ook tot uiting komen in de 
samenstelling van deze algemene raad en 
worden meegewogen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Er moet gestreefd worden naar 
genderevenwicht binnen de algemene 
raad van het ESRB.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De President van de ECB heeft 
gedurende de eerste vijf jaar van het 
bestaan van het ESRB het voorzitterschap 
ervan op zich genomen, waarna de 
President het voorzitterschap ad interim is 
blijven waarnemen. Gedurende deze 
periode heeft de President van de ECB 
gezag en geloofwaardigheid verleend aan 
het ESRB en ervoor gezorgd dat het 
daadwerkelijk kan vertrouwen en 
voortbouwen op de deskundigheid van de 
ECB op het gebied van financiële 
stabiliteit. Daarom is het passend dat de 
President van de ECB optreedt als
permanente voorzitter van het ESRB.

(4) De President van de ECB heeft 
gedurende de eerste vijf jaar van het 
bestaan van het ESRB het voorzitterschap 
ervan op zich genomen, waarna de 
President het voorzitterschap ad interim is 
blijven waarnemen. Ter verbetering van 
het vermogen van het ESRB om op 
doeltreffende wijze Uniebrede 
systeemrisico's in kaart te brengen, te 
analyseren en te bewaken, is het 
noodzakelijk dat de ECB en het ESRB 
nauw samenwerken en de onderlinge 
uitwisseling van informatie bevorderen.

Amendement 6

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) De controleerbaarheid, 
transparantie en onafhankelijkheid van 
het ESRB moeten ten volle verzekerd en 
gewaarborgd zijn. Daarnaast moeten de 
autonomie en de zichtbaarheid van het 
ESRB vergroot worden. Daartoe moet het 
ESRB opgezet worden als een 
onafhankelijke en betrouwbare 
macroprudentiële autoriteit. 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 of de 
vicevoorzitters van het ESRB taken 
kunnen delegeren met betrekking tot de 



PE621.062v02-00 6/17 AD\1159066NL.docx

NL

externe vertegenwoordiging van het ESRB.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Artikel 3, lid 2, van Verordening 
(EU) nr. 1096/20106 van de Raad 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 
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.

(6) Artikel 3, lid 2, van Verordening 
(EU) nr. 1096/20106 van de Raad 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 
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. Zo 
blijft de band met de ECB behouden en 
wordt gewaarborgd dat het hoofd van het 
secretariaat van het ESRB 
verantwoording aflegt aan de algemene 
raad. Voorts dienen de taken van het hoofd 
van het secretariaat van het ESRB te 
worden verduidelijkt, met name omdat 
toekenning van een belangrijker rol aan 
het hoofd van het secretariaat van het 
ESRB het effect en de doeltreffendheid 
van waarschuwingen en aanbevelingen 
kan vergroten. Het Europees Parlement 
en de Raad moeten de algemene raad 
kunnen verzoeken om aanvullende 
informatie.

_________________ _________________

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 

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 
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systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, 
blz. 162).

systeemrisico's (PB L 331 van 15.12.2010, 
blz. 162).

Amendement 8

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 9

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 
belanghebbenden, relevante deskundigen 
en sociale partners, indien noodzakelijk, 
zullen raadplegen in een vroeg stadium en 
op een open, pluralistische en transparante 
wijze. Met het oog op een betere 
doeltreffendheid moet met de resultaten 
van die raadplegingen ten volle rekening 
worden gehouden. 

Amendement 10
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 3 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(-1) In artikel 3 wordt lid 1 vervangen 
door:

1. Het ESRB is verantwoordelijk voor het 
macroprudentiële toezicht op het financiële 
stelsel in de Unie teneinde bij te dragen tot 
het voorkomen of beperken van 
systeemrisico's voor de financiële stabiliteit 
in de Unie, die voortvloeien uit 
ontwikkelingen binnen het financiële 
stelsel, waarbij rekening moet worden 
gehouden met macro-economische 
ontwikkelingen, zodat perioden van 
wijdverbreide financiële onrust worden 
voorkomen. Het draagt bij tot een soepele 
werking van de interne markt en zorgt zo 
voor een duurzame bijdrage van de 
financiële sector aan de economische groei.

Het ESRB is verantwoordelijk voor het 
macroprudentiële toezicht op het financiële 
stelsel in de Unie teneinde bij te dragen tot 
het voorkomen of beperken van 
systeemrisico's voor de financiële stabiliteit 
in de Unie, die voortvloeien uit 
ontwikkelingen binnen het financiële 
stelsel, waarbij rekening moet worden 
gehouden met macro-economische 
ontwikkelingen, zodat perioden van 
wijdverbreide financiële onrust worden 
voorkomen. Het draagt bij tot een soepele 
werking van de interne markt en zorgt zo 
voor een duurzame bijdrage van de 
financiële sector aan de economische groei
en draagt tevens bij aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie.

Amendement 11

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 

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 



AD\1159066NL.docx 9/17 PE621.062v02-00

NL

van het ESRB te beheren. De algemene 
raad licht het Europees Parlement en de 
Raad in over de overlegprocedure.

van het ESRB te beheren. De algemene 
raad licht het Europees Parlement en de 
Raad in over de overlegprocedure. 
De algemene raad licht het Europees 
Parlement en de Raad op voldoende 
gedetailleerde wijze in over de evaluatie-
en de overlegprocedure. Het Europees 
Parlement en de Raad kunnen de 
algemene raad verzoeken om aanvullende 
informatie.

* 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).

* 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).

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 4 – lid 3 bis – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer zij het hoofd van het 
secretariaat van het ESRB instructies geven 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 1096/2010, kunnen 
de voorzitter van het ESRB en het 
stuurcomité met name de volgende punten 
behandelen:

3 bis. Wanneer zij het hoofd van het 
secretariaat van het ESRB instructies geven 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 1096/2010, kunnen 
de voorzitter van het ESRB en het 
stuurcomité met name de volgende punten 
behandelen, waarbij zij transparantie 
waarborgen:

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 5 – lid 8
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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 of aan de vicevoorzitters van 
het ESRB.;"

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a – punt i
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 6 – lid 1 – letters f bis en f ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de volgende punten f bis) en f ter) 
worden ingevoegd:

Schrappen

"f bis) de voorzitter van de raad van 
toezicht van de ECB;

f ter) de voorzitter van de 
gemeenschappelijke afwikkelingsraad;";

Motivering

Opname van vertegenwoordigers van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en de 
gemeenschappelijke afwikkelingsraad als stemgerechtigde leden zou het evenwicht tussen 
landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en landen die dat nog 
niet doen, verstoren.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b – punt i bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 6 – lid 2 – letters b bis en b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) de volgende punten b bis) en b ter) 
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worden ingevoegd:

b bis) de voorzitter van de raad van 
toezicht van de ECB;

b ter) de voorzitter van de 
gemeenschappelijke afwikkelingsraad;";

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a – punt ii
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 11 – lid 1 – letters g bis en g ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de volgende punten g bis) en g ter) 
worden ingevoegd:

Schrappen

"g bis) de voorzitter van de raad van 
toezicht van de ECB;

g ter) de voorzitter van de 
gemeenschappelijke afwikkelingsraad;";

Motivering

De huidige situatie, waarin er geen vertegenwoordigers van het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme of de gemeenschappelijke afwikkelingsraad deel uitmaken van het 
stuurcomité of het technisch adviescomité, geniet de voorkeur. De bestaande situatie biedt de 
ruimte om vertegenwoordigers van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme of de 
gemeenschappelijke afwikkelingsraad als waarnemers bij vergaderingen van het technisch 
adviescomité uit te nodigen, waardoor zij betrokken kunnen zijn, maar zonder dat de balans 
tussen landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en landen die 
dat nog niet doen wordt verstoord. 

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

wetenschappelijk adviescomité in een 
vroeg stadium overleg met 
belanghebbenden en relevante 
deskundigen, waarbij openheid, 
pluralisme en transparantie worden 
nagestreefd en rekening wordt gehouden
met het vereiste van vertrouwelijkheid.;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a – punt ii
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 13 – lid 1 – letters f bis en f ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de volgende punten f bis) en f ter) 
worden ingevoegd:

Schrappen

"f bis) een vertegenwoordiger van de raad 
van toezicht van de ECB;

f ter) een vertegenwoordiger van de 
gemeenschappelijke afwikkelingsraad;";

Motivering

De huidige situatie, waarin er geen vertegenwoordigers van het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme of de gemeenschappelijke afwikkelingsraad deel uitmaken van het 
stuurcomité of het technisch adviescomité, geniet de voorkeur. De bestaande situatie biedt de 
ruimte om vertegenwoordigers van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme of de 
gemeenschappelijke afwikkelingsraad als waarnemers bij vergaderingen van het technisch 
adviescomité uit te nodigen, waardoor zij betrokken kunnen zijn, maar zonder dat de balans 
tussen landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en landen die 
dat nog niet doen wordt verstoord.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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a bis) Het volgende lid wordt 
toegevoegd:

1 bis. Een vertegenwoordiger van de 
raad van toezicht van de ECB en een 
vertegenwoordiger van de 
gemeenschappelijke afwikkelingsraad 
kunnen worden uitgenodigd om als 
waarnemers de vergaderingen van het 
technisch adviescomité bij te wonen. 

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 13 – lid 4 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4 bis. In voorkomend geval pleegt het 
technisch adviescomité in een vroeg 
stadium overleg met belanghebbenden, 
waarbij openheid en transparantie worden 
nagestreefd en rekening houdend met het 
vereiste van vertrouwelijkheid."

"4 bis. In voorkomend geval pleegt het 
technisch adviescomité in een vroeg 
stadium overleg met belanghebbenden en 
relevante deskundigen, waarbij openheid, 
pluralisme en transparantie worden 
nagestreefd en rekening wordt gehouden
met het vereiste van vertrouwelijkheid."

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter a
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 16 – lid 2 – eerste zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De waarschuwingen en aanbevelingen die 
het ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
onder c) en d), afgeeft, kunnen van 
algemene of specifieke aard zijn en worden 
met name gericht tot de Unie, aan een of 
meer lidstaten of aan een of meer ETA's of 
aan een of meer nationale bevoegde 
autoriteiten, of aan de ECB voor de aan de 
ECB opgedragen taken overeenkomstig 
artikel 4, leden 1 en 2, en artikel 5, lid 2, 

"De waarschuwingen en aanbevelingen die 
het ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
onder c) en d), afgeeft, kunnen van 
algemene of specifieke aard zijn en worden 
met name gericht tot de Unie, aan een of 
meer lidstaten of aan een of meer ETA's of 
aan een of meer nationale bevoegde 
autoriteiten, of aan de ECB voor de aan de 
ECB opgedragen taken overeenkomstig 
artikel 4, leden 1 en 2, en artikel 5, lid 2, 
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van Verordening (EU) nr. 1024/2013."; van Verordening (EU) nr. 1024/2013. Deze 
waarschuwingen en aanbevelingen zijn 
voldoende gedetailleerd en onderbouwd 
en gaan vergezeld van een passende en 
omvattende uiteenzetting van de 
gronden."

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1. Indien een in artikel 3, lid 2, 
onder d), bedoelde aanbeveling is gericht 
tot de Commissie, een of meer lidstaten, 
een of meer ETA's of een of meer nationale 
bevoegde autoriteiten, delen de adressaten 
het Europees Parlement, de Raad en het 
ESRB mee welke maatregelen zij in 
respons op de aanbeveling hebben 
genomen en verstrekken zij een motivering 
ingeval geen actie wordt ondernomen. In 
voorkomend geval stelt het ESRB met 
inachtneming van strikte 
geheimhoudingsregels de ETA's 
onverwijld in kennis van de ontvangen 
antwoorden.";

"1. Indien een in artikel 3, lid 2, 
onder d), bedoelde aanbeveling is gericht 
tot de Commissie, een of meer lidstaten, 
een of meer ETA's of een of meer nationale 
bevoegde autoriteiten, delen de adressaten 
het Europees Parlement, de Raad en het 
ESRB onverwijld en op voldoende 
gedetailleerde wijze mee welke 
maatregelen zij in respons op de 
aanbeveling hebben genomen en 
verstrekken zij een passende en 
gedetailleerde motivering ingeval geen 
actie wordt ondernomen. In voorkomend 
geval stelt het ESRB met inachtneming van 
strikte geheimhoudingsregels de ETA's 
onverwijld en op voldoende gedetailleerde 
wijze in kennis van de ontvangen 
antwoorden. De rechtsstaat, de 
grondrechten en het beginsel van 
staatssoevereiniteit worden ten volle 
geëerbiedigd.";

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) nr. 1092/2010
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als het ESRB concludeert dat zijn 
aanbeveling niet is opgevolgd of dat de 
adressaten niet op afdoende wijze hebben 
uitgelegd waarom zij geen actie hebben 
ondernomen, stelt het met inachtneming 
van strikte geheimhoudingsregels de 
adressaten, het Europees Parlement, de 
Raad en de betrokken ETA's hiervan in 
kennis.";

2. Als het ESRB concludeert dat zijn 
aanbeveling niet is opgevolgd of dat de 
adressaten niet op afdoende wijze hebben 
uitgelegd waarom zij geen actie hebben 
ondernomen, stelt het onverwijld en met 
inachtneming van strikte 
geheimhoudingsregels de adressaten, het 
Europees Parlement, de Commissie, de 
Raad en de betrokken ETA's hiervan in
kennis.";
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