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DE ALGEMENE RAAD VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende 
macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor 
systeemrisico’s (1), 

Gezien Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen 
en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn (EG) nr. 45/2001 
en Besluit 1247/2002/EG (2), en met name artikel 43, 

Gezien Besluit ESRB/2012/1 van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 13 juli 2012 houdende invoering van regels 
inzake de bescherming van persoonsgegevens bij het Europees Comité voor systeemrisico’s (3), en met name artikel 3, 

Gezien Besluit (EU) 2020/655 van de Europese Centrale Bank van 5 mei 2020 houdende de vaststelling van uitvoerings
voorschriften betreffende gegevensbescherming bij de Europese Centrale Bank en tot intrekking van Besluit ECB/2007/1 
(ECB/2020/28) (4), en met name artikel 3, lid 5, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Op 30 juli 2019 heeft de algemene raad van het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) Besluit ESRB/2019/17 
van het Europees Comité voor systeemrisico’s (5) vastgesteld, waarin mevrouw Evanthia Chatziliasi werd benoemd 
als functionaris voor gegevensbescherming van het ESRB tot en met 31 juli 2024. 

(2) Op verzoek van mevrouw Chatziliasi wordt haar ambtstermijn met ingang van 31 augustus 2020 beëindigd. De 
benoeming van haar opvolger als functionaris voor gegevensbescherming van het ESRB met ingang van 
1 september 2020 is derhalve noodzakelijk. 

(3) Overeenkomstig artikel 43, lid 2, van Verordening (EU) 2018/1725 treedt de functionaris voor gegevensbe
scherming van de Europese Centrale Bank momenteel ook op als functionaris voor gegevensbescherming van het 
ESRB. 

(4) Op 21 juli 2020 heeft de directie van de ECB de heer Maarten Daman benoemd om mevrouw Evanthia Chatziliasi 
op te volgen als functionaris voor gegevensbescherming van de ECB met ingang van 1 september 2020 tot en met 
31 augustus 2023. 

(5) Artikel 3, lid 5, van Besluit (EU) 2020/655 (ECB/2020/28), dat met ingang van 1 november 2020 wordt toegepast, 
voorziet in de mogelijkheid dat op verzoek van het ESRB de functionaris voor gegevensbescherming van de ECB 
wordt gemachtigd om ook met betrekking tot het ESRB de taken als bedoeld in artikel 45 van Verordening (EU) 
2018/1725 uit te voeren. Omwille van doelmatigheid en in lijn met de in het verleden gevolgde praktijk, is de 
algemene raad van het ESRB van mening dat een dergelijk verzoek moet worden ingediend, 

(1) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1. 
(2) PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39. 
(3) PB C 286 van 22.9.2012, blz. 16. 
(4) PB L 152 van 15.5.2020, blz. 13. 
(5) Besluit ESRB/2019/17 van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 30 juli 2019 betreffende de benoeming van de functionaris 

voor gegevensbescherming van het Europees Comité voor systeemrisico's (PB C 344, van 11.10.2019, blz. 3). 
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Benoeming van de functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Comité voor systeemrisico’s 

De heer Maarten Daman wordt benoemd als functionaris voor gegevensbescherming van het Europees Comité voor 
systeemrisico’s (ESRB) met ingang van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2023, zulks in zijn hoedanigheid van 
personeelslid en functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Centrale Bank (ECB). 

Artikel 2 

Verzoek om machtiging krachtens artikel 3, lid 5, van Besluit (EU) 2020/655 (ECB/2020/28) 

Krachtens artikel 3, lid 5, van Besluit (EU) 2020/655 (ECB/2020/28) verzoekt het ESRB dat elke functionaris voor 
gegevensbescherming die door de ECB na 1 november 2020 wordt benoemd, gemachtigd wordt om ook met betrekking 
tot het ESRB de taken als bedoeld in artikel 45 van Verordening (EU) 2018/1725 uit te voeren. 

Artikel 3 

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 17 augustus 2020 in werking. 

Gedaan te Frankfurt am Main, 17 augustus 2020.  

Hoofd van het ESRB-secretariaat, 
namens de algemene raad van het ESRB 

Francesco MAZZAFERRO     
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