
EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO'S 

BESLUIT VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S 

van 20 maart 2020 

tot wijziging van Besluit ESRB/2011/1 houdende goedkeuring van het reglement van orde van het 
Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB/2020/3) 

(2020/C 140/04) 

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), en met name artikel 6, lid 4, 

Gezien 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 (2), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Op 18 december 2019 werd Verordening (EU) 2019/2176 van het Europees Parlement en de Raad (3) vastgesteld 
waarbij Verordening (EU) nr. 1092/2010 werd gewijzigd. Bepaalde bij Verordening (EU) 2019/2176 doorgevoerde 
wijzigingen moeten worden opgenomen in het reglement van orde van het Europees Comité voor systeemrisico’s 
(ESRB) middels wijziging van de bepalingen betreffende het lidmaatschap van de Algemene Raad van het ESRB 
(hierna de “Algemene Raad”) en overeenkomstige aanpassingen van de bepalingen betreffende het stuurcomité, het 
technisch adviescomité van het ESRB (hierna het “technisch adviescomité” genoemd) en de voorzitter en de 
vicevoorzitter van het ESRB. 

(2) De vicevoorzitter van het technisch adviescomité is tot op heden geselecteerd uit de leden van het technisch 
adviescomité. Om meer flexibiliteit na te streven in de selectie van de vicevoorzitter, moet de vicevoorzitter worden 
geselecteerd uit de leden van het technisch adviescomité en de ambtenaren van hoog niveau van de autoriteiten die in 
de Algemene Raad vertegenwoordigd zijn. 

(3) Besluit ESRB/2011/1 van het Europees Comité voor systeemrisico’s (4), dat een reglement van orde voor het ESRB 
vaststelt, moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

(1) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1. 
(2) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162. 
(3) Verordening (EU) 2019/2176 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) 

nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een 
Europees Comité voor systeemrisico's (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 146). 

(4) Besluit ESRB/2011/1 van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 20 januari 2011 houdende goedkeuring van het reglement van 
orde van het Europees Comité voor systeemrisico's (PB C 58 van 24.2.2011, blz. 4). 
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Wijzigingen 

Besluit ESRB/2011/1 wordt als volgt gewijzigd: 
1) Artikel 3 wordt vervangen door: 

“Artikel 3 

Lidmaatschap 
1. Indien een lidstaat, waar de nationale centrale bank geen aangewezen autoriteit is uit hoofde van Richtlijn 

2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad (*) of Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad (**), een vertegenwoordiger op hoog niveau van een aangewezen autoriteit heeft 
voorgedragen als stemgerechtigd lid van de Algemene Raad overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van 
Verordening (EU) nr. 1092/2010, stelt die aangewezen autoriteit het secretariaat van het ESRB in kennis van de 
naam van die vertegenwoordiger op hoog niveau. 

2. De Europese Commissie stelt het secretariaat van het ESRB in kennis van de naam van haar vertegenwoordiger 
voor de toepassing van artikel 6, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1092/2010. 

3. De nationale toezichthoudende autoriteiten, de nationale autoriteiten die zijn belast met het voeren van 
macroprudentieel beleid of de nationale centrale banken, al naar gelang het geval overeenkomstig artikel 6, 
lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1092/2010, delen het secretariaat van het ESRB de namen mee van 
hun respectieve vertegenwoordigers op hoog niveau of, in het geval van artikel 6, lid 3, van Verordening (EU) 
nr. 1092/2010, de naam van de gezamenlijke niet-stemgerechtigde vertegenwoordiger van de Algemene Raad. 

4. Het secretariaat van het ESRB onderhoudt, actualiseert en publiceert een lijst van de stemgerechtigde en niet- 
stemgerechtigde de leden van de Algemene Raad. Deze lijst vermeldt de namen van de individuele leden en de 
door deze leden vertegenwoordigde autoriteiten, de nationale centrale banken of andere instellingen of comités. 
Elke wijziging van deze lijst wordt onverwijld ter kennis gebracht van het secretariaat van het ESRB.”. 

2) In artikel 4 wordt lid 2 vervangen door: 
“2. Naast de stemgerechtigde leden en de voorzitter van de raad van toezicht van de ECB, de voorzitter van het de 

gemeenschappelijke afwikkelingsraad en de president van het Economisch en Financieel Comité, zit per lidstaat 
slechts één vertegenwoordiger van hoog niveau van een nationale toezichthoudende autoriteit, een nationale 
autoriteit die is belast met het voeren van macroprudentieel beleid of van de nationale centrale bank, zoals bedoeld 
in artikel 6, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1092/2010, aan de hoofdtafel tijdens de besprekingen over 
agendapunten waarvoor die persoon is aangewezen als nationale vertegenwoordiger van hoog niveau; de overige 
vertegenwoordigers van hoog niveau van nationale autoriteiten wonen de vergadering bij als waarnemers. In 
afwezigheid van een gezamenlijke vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 6, lid 3, van Verordening (EU) 
nr. 1092/2010, overleggen de respectieve nationale vertegenwoordigers op hoog niveau met elkaar en informeren 
zij het secretariaat van het ESRB ten minste vijf kalenderdagen vóór de vergadering van de Algemene Raad over de 
punten op de agenda van de vergadering van de Algemene Raad waaraan zij zullen deelnemen. Indien geen 
overeenstemming wordt bereikt over de toepassing van de rotatieregel van de respectieve vertegenwoordigers op 
hoog niveau zoals bedoeld in artikel 6, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1092/2010, beslist het stemgerechtigde 
nationale lid van de Algemene Raad vóór elke vergadering welke nationale vertegenwoordiger op hoog niveau 
tijdens de besprekingen over de respectieve agendapunten aan de hoofdtafel zal zitten en informeert de 
vertegenwoordigers dienovereenkomstig.”. 

3) Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd: 
a) lid 1 wordt vervangen door: 

“1. De voorzitter van het ESRB stelt een voorlopige agenda op voor een gewone vergadering van de Algemene Raad en legt 
deze voorlopige agenda samen met de bijbehorende documentatie ten minste acht kalenderdagen vóór de vergadering 
van het stuurcomité ter bespreking voor aan het stuurcomité. Daarna legt de voorzitter de voorlopige agenda samen met 
de bijbehorende documentatie ten minste tien kalenderdagen vóór de vergadering van de Algemene Raad voor aan de 
leden van de Algemene Raad. Bij de planning van de werkzaamheden en de voorbereiding van de vergaderagenda’s van 
de Algemene Raad wordt rekening gehouden met de volgende voorschriften: 

a) deelname door vertegenwoordigers van hoog niveau van betrokken autoriteiten van derde landen uit hoofde 
van artikel 4, lid 6, mag overeenkomstig artikel 9, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1092/2010, enkel te hebben 
betrekking op aangelegenheden die voor de Unie van belang zijn, met uitsluiting van alle gevallen waarin de 
situatie van individuele financiële instellingen of lidstaten kan worden besproken; 

(*)  Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietin-
stellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en 
tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338). 

(**)  Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietin-
stellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1). 
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b) leden die deelnemen overeenkomstig artikel 4, lid 7, kan worden verzocht niet deel te nemen aan de 
vergaderingen van de Algemene Raad of aan delen van dergelijke vergaderingen die betrekking hebben op 
specifieke agendapunten, indien de situatie van de individuele financiële instellingen van de Unie of de lidstaten 
kan worden besproken.”; 

b) lid 2 bis wordt vervangen door: 

“2 bis. Na ontvangst van de voorlopige agenda kan elk lid binnen drie ECB-werkdagen bij het secretariaat van het 
ESRB een verzoek indienen voor een agendapunt dat moet worden besproken zonder de deelname van 
vertegenwoordigers van autoriteiten van derde landen of van leden die deelnemen uit hoofde van artikel 4, 
lid 7, indien het lid van mening is dat niet is voldaan aan de voorschriften van lid 1, onder a) en/of b), al 
naar gelang het geval. De identiteit van het verzoekende lid wordt anoniem gehouden.”; 

c) lid 4 wordt vervangen door: 

“4. Niet later dan twee weken na de vergadering of, indien dit niet mogelijk is, voorafgaand aan de volgende 
vergadering, legt de voorzitter van het ESRB de ontwerpnotulen via een schriftelijke procedure voor aan de 
leden van de Algemene Raad voor commentaar en goedkeuring. Na goedkeuring worden de notulen door het 
Hoofd van het ESRB-secretariaat ondertekend. Vertegenwoordigers van relevante autoriteiten van derde 
landen en van leden die overeenkomstig artikel 4, lid 7, deelnemen, mogen de ontwerpnotulen alleen 
ontvangen en/of becommentariëren die betrekking hebben op de agendapunten waaraan zij hebben 
deelgenomen.”; 

d) lid 5 wordt vervangen door: 

“5. De verhandelingen van de Algemene Raad zijn vertrouwelijk. De Algemene Raad kan besluiten een verslag van 
zijn beraadslagingen openbaar te maken, met inachtneming van de toepasselijke vertrouwelijkheidsvereisten 
en op een wijze die het niet mogelijk maakt om individuele leden van de Algemene Raad of van individuele 
autoriteiten, nationale centrale banken, instellingen of comités te identificeren. De Algemene Raad kan ook 
besluiten om na afloop van zijn vergaderingen persconferenties te houden.”. 

4) In artikel 6 wordt lid 2 vervangen door: 

“2. Ingevolge artikel 10, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1092/2010, is voor elke stemming in de Algemene Raad 
een quorum van twee derde van de stemgerechtigde leden vereist. Indien het quorum niet is bereikt, kan de voorzitter 
van het ESRB een buitengewone vergadering bijeenroepen waarin besluiten kunnen worden genomen met een quorum 
van een derde, in welk geval het bepaalde in de tweede zin van artikel 2, lid 2, van toepassing is.”. 

5) Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 

a) punt a) wordt vervangen door: 

“a) het verkiezingsorgaan bestaat uit de stemgerechtigde nationale leden van de Algemene Raad ad personam;”; 

b) punt b) wordt vervangen door: 

“b) de voorzitter van het ESRB nodigt de nationale stemgerechtigde leden van de Algemene Raad uit voor een 
verkiezingsvergadering met voorafgaande kennisgeving van ten minste 15 kalenderdagen. De voorzitter 
vraagt ook om blijken van belangstelling van verkiesbare kandidaten. Het hoofd van het secretariaat van het 
ESRB treedt op als secretaris van het verkiezingsorgaan.”. 

6) Artikel 8 wordt vervangen door: 

“Artikel 8 

Lidmaatschap 

1. Nationale stemgerechtigde leden van de Algemene Raad zijn verkiesbare kandidaten voor de verkiezing van de 
vier nationale leden van het stuurcomité, bedoeld in artikel 11, lid 1, onder c), van Verordening (EU) 
nr. 1092/2010. 

2. Rekening houdend met het aantal lidstaten dat deelnemende lidstaat is in de zin van artikel 2, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 1024/2013 en de lidstaten die geen deelnemende lidstaten zijn op het moment van de 
verkiezingen, bepaalt het verkiezingsorgaan bestaande uit de nationale stemgerechtigde leden van de Algemene 
Raad dienovereenkomstig het aantal leden van het stuurcomité uit de deelnemende lidstaten en uit niet- 
deelnemende lidstaten, als bedoeld in artikel 11, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1092/2010. Hiertoe 
rondt het verkiezingsorgaan naar boven of beneden af op het dichtstbijzijnde hele getal. 

3. Rekening houdend met de bovenstaande vaststelling door het verkiezingsorgaan, vraagt de voorzitter van het 
ESRB uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de verkiezingen om blijken van belangstelling van verkiesbare kandidaten. 
De voorzitter van het ESRB legt de lijst van kandidaten voor aan het verkiezingsorgaan op basis van de blijken 
van belangstelling die zijn ontvangen vóór de opening van de ten behoeve van de verkiezing bijeengeroepen 
vergading. 
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4. De voorzitter organiseert één of meerdere geheime stemmingen, met als resultaat dat de verkiesbare kandidaten 
die het hoogste aantal stemmen ontvangen worden gekozen overeenkomstig de op grond van lid 2 vereiste 
verhouding. Bij staking van stemmen, worden opeenvolgende stemmingen gehouden. Bij stemmingen moeten 
de leden van het verkiezingsorgaan streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de lidstaten. 

5. Een gewone meerderheid van de stemmen van de op de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden van het 
verkiezingsorgaan is nodig om elk van de vier in artikel 11, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1092/2010 
bedoelde nationale leden te kiezen.”. 

7) Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 2 wordt vervangen door: 

“2. Het stuurcomité beslist over de data van zijn vergaderingen op een gezamenlijk voorstel van zijn voorzitter en 
de eerste vicevoorzitter van het ESRB. Gewone vergaderingen vinden in de regel plaats binnen de vier weken 
voorafgaand aan de vergadering van Algemene Raad.”; 

b) lid 4 wordt vervangen door: 

“4. Waar nodig en onder voorwaarde dat aan de vertrouwelijkheidsvereisten wordt voldaan, kunnen de voorzitter 
van het stuurcomité en de eerste vicevoorzitter van het ESRB op eigen initiatief of op voorstel van andere leden 
van het stuurcomité ook andere personen uitnodigen om de vergaderingen bij te wonen.”; 

c) lid 5 wordt vervangen door: 

“5. Indien een lid van het stuurcomité niet in staat is een vergadering bij te wonen, kan schriftelijk een 
plaatsvervanger worden aangewezen. De voorzitter van het wetenschappelijk adviescomité wordt als regel 
vervangen door één van de twee vicevoorzitters van het wetenschappelijk adviescomité. De vicevoorzitter van 
het technisch adviescomité is de vervanger van de voorzitter van het technisch adviescomité. Het hoofd van het 
secretariaat van het ESRB wordt tijdig vóór de vergadering van het stuurcomité schriftelijk in kennis gesteld 
van deze wijzigingen.”. 

8) Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 1 wordt vervangen door: 

“1. De agenda voor elke vergadering van het stuurcomité wordt door de voorzitter en de eerste vicevoorzitter van 
het ESRB gezamenlijk voorgesteld en aan het begin van de vergadering door het stuurcomité vastgesteld. De 
voorzitter en de eerste vicevoorzitter van het ESRB stellen gezamenlijk een voorlopige agenda op die samen 
met de bijbehorende documentatie in beginsel ten minste tien kalenderdagen vóór de vergadering aan de 
leden van het stuurcomité wordt toegestuurd. Alle leden van het stuurcomité kunnen de voorzitter en de 
eerste vicevoorzitter van de ESRB voorstellen doen voor agendapunten en documenten om in het stuurcomité 
in beraad te nemen.”; 

b) lid 2 wordt vervangen door: 

“2. Het stuurcomité bestudeert de punten op de voorlopige agenda van een vergadering van de Algemene Raad 
samen met de bijbehorende documentatie. Het stuurcomité zorgt voor de voorbereiding van de dossiers voor 
de Algemene Raad en stelt, in voorkomend geval, opties of oplossingen voor. Bij de planning van de 
werkzaamheden en de voorbereiding van de vergaderagenda’s van de Algemene Raad wordt rekening 
gehouden met de in artikel 5, lid 1, onder a) en b), bedoelde vereisten, al naar gelang het geval. Het 
stuurcomité brengt doorlopend verslag uit aan de Algemene Raad over het verloop van de werkzaamheden 
van het ESRB.”. 

9) Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd: 

a) lid 2 bis wordt vervangen door: 

“2 bis. Een vertegenwoordiger van de nationale centrale banken van IJsland en Noorwegen, en voor wat betreft 
Liechtenstein, een vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën, alsook een vertegenwoordiger van 
de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit van elk van deze EVA-lidstaten nemen deel aan de 
vergaderingen van het technisch adviescomité. 

Waar nodig en onder voorwaarde dat aan de vertrouwelijkheidsvereisten wordt voldaan, kan de voorzitter 
van het technisch adviescomité op eigen initiatief of op voorstel van een of meer andere leden van het 
technisch adviescomité, ook een vertegenwoordiger op hoog niveau uitnodigen van een aangewezen 
autoriteit die is voorgedragen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 
nr. 1092/2010 en/of een vertegenwoordiger op hoog niveau van een nationale autoriteit die is belast met 
het voeren van macroprudentieel beleid als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a), van die verordening, om 
deel te nemen aan de vergaderingen van het technisch adviescomité. 
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Waar nodig en onder voorwaarde dat aan de vertrouwelijkheidsvereisten wordt voldaan, kan de voorzitter 
van het technisch adviescomité, op eigen initiatief of op voorstel van een of meer andere leden van het 
technisch adviescomité, een vertegenwoordiger op hoog niveau van de betrokken autoriteiten uit derde 
landen, uitnodigen om deel nemen aan de vergaderingen van het technisch adviescomité, zulks 
overeenkomstig artikel 9, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1092/2010.”; 

b) lid 5 wordt vervangen door: 

“5. De leden van het technisch adviescomité verkiezen uit hun midden de vicevoorzitter van het technisch 
adviescomité. De verkiezing wordt gehouden bij geheime stemming en bij gewone meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. De leden van het technisch adviescomité en de hoge ambtenaren van de instellingen 
van leden van het ESRB zijn verkiesbare kandidaten. De vertegenwoordiger van het wetenschappelijk 
adviescomité kan niet worden gekozen tot vicevoorzitter van het technisch adviescomité. De ambtstermijn 
van de vicevoorzitter van het technisch adviescomité bedraagt drie jaar en kan worden verlengd.”; 

c) lid 7 wordt vervangen door: 

“7. De voorzitter van het technisch adviescomité stelt ten minste tien kalenderdagen vóór de vergadering een 
agenda voor, die wordt opgesteld overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1092/2010 en ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan het technisch adviescomité. Documenten ten behoeve van agendapunten 
worden door het secretariaat van het ESRB aan alle leden van het technisch adviescomité ter beschikking 
gesteld. Bij de planning van de werkzaamheden en de voorbereiding van de vergaderagenda’s van het 
technische adviescomité wordt rekening gehouden met de volgende voorschriften: 

a) deelname door vertegenwoordigers van hoog niveau van betrokken autoriteiten van derde landen uit 
hoofde van artikel 13, lid 2 bis, dient enkel betrekking hebben op aangelegenheden die voor de Unie van 
belang zijn, met uitsluiting van elk geval waarin de situatie van individuele financiële instellingen of 
lidstaten kan worden besproken; 

b) leden van de relevante autoriteiten van de EVA-lidstaten kan worden verzocht niet deel te nemen aan de 
vergaderingen van het technisch adviescomité of aan delen van dergelijke vergaderingen die betrekking 
hebben op specifieke agendapunten, indien de situatie van individuele financiële instellingen van de Unie 
of de lidstaten kan worden besproken. 

Na ontvangst van de voorlopige agenda kan elke vertegenwoordiger binnen drie ECB-werkdagen bij het secretariaat 
van het ESRB een verzoek indienen voor een agendapunt dat moet worden besproken zonder de deelname van 
vertegenwoordigers die deelnemen uit hoofde van artikel 13, lid 2 bis, indien niet is voldaan aan de voorschriften 
van lid 7, onder a) en/of b). De identiteit van de verzoekende vertegenwoordiger wordt anoniem gehouden.”; 

d) lid 8 wordt vervangen door: 

“8. Het technisch adviescomité wordt bijgestaan door het secretariaat van het ESRB. Het hoofd van het 
secretariaat van het ESRB stelt de notulen van de vergaderingen van het technisch adviescomité op, die 
uiterlijk twee weken na de vergadering voor opmerkingen en goedkeuring worden voorgelegd of, indien dit 
niet mogelijk is, vóór de volgende vergadering.”. 

10) In artikel 14 wordt lid 1 vervangen door: 

“1. De Algemene Raad wordt geraadpleegd over de door de ECB geselecteerde kandida(a)t(en) voor de positie van 
het hoofd van het secretariaat van het ESRB overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. 1096/2010. De Algemene Raad beoordeelt, na een open en transparante procedure, of de voorgeselecteerde 
kandidaten voor de functie van hoofd van het secretariaat de kwaliteiten, de onpartijdigheid en de ervaring 
bezitten die nodig zijn voor het voeren van het secretariaat. De Algemene Raad stelt het Europees Parlement en 
de Raad voldoende gedetailleerd in kennis van de beoordelings- en consultatieprocedure.”. 

11) In artikel 19 wordt lid 2 vervangen door: 

“2. ESRB-waarschuwingen en -aanbevelingen worden door de Algemene Raad vastgesteld en door het hoofd van 
het ESRB-secretariaat ondertekend om te bevestigen dat deze stroken met het besluit van de Algemene Raad.”. 

12) In artikel 25 wordt lid 2 vervangen door: 

“2. De Algemene Raad, het stuurcomité, het technisch adviescomité en het wetenschappelijk adviescomité mogen 
openbare of niet-openbare hoorzittingen houden. Belanghebbenden zoals marktdeelnemers, consumentenorga
nisaties en academische deskundigen die op een hoorzitting worden gehoord, worden op niet-discriminerende 
wijze geselecteerd, met het oog op het op gepaste wijze aanpakken van specifieke situaties.”. 

13) In artikel 27 wordt lid 1 vervangen door: 

“1. De rechtshandelingen van het ESRB worden vastgesteld door de Algemene Raad en ondertekend door het hoofd 
van het secretariaat van het ESRB om te bevestigen dat deze stroken met het besluit van de Algemene Raad.”. 
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14) In artikel 28 wordt lid 2 vervangen door: 
“2. De in artikel 8, lid 4, en artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1092/2010 bedoelde overeenkomsten en 

eventuele andere overeenkomsten met andere instellingen of autoriteiten met betrekking tot de uitwisseling 
van informatie, met inbegrip van vertrouwelijke informatie, worden door de Algemene Raad goedgekeurd en 
namens de Algemene Raad door de voorzitter van het ESRB ondertekend.”. 

Artikel 2 

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt op 24 maart 2020 in werking. 

Gedaan te Frankfurt am Main, 20 maart 2020.  

Francesco MAZZAFERRO 
Hoofd van het ESRB-secretariaat, 

namens de Algemene Raad van het ESRB     
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