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BEKNOPTE MOTIVERING

Tijdens de economische en financiële crisis die Europa in 2008 trof en waarvan de naschokken 
nog steeds voelbaar zijn, is duidelijk gebreken dat er op Europees niveau geen goede financiële 
regelgeving bestaat en hoe zwak de martktoezichtmechanismen zijn. Op basis van het rapport 
van de door Jacques de Larosière voorgezeten groep van deskundigen heeft de Commissie vier 
voorstellen opgesteld, waarvoor de Commissie economische en monetaire zaken ten principale 
bevoegd is.
Bij het opstellen van haar advies heeft de Commissie constitutionele zaken getracht nauwkeurig 
na te gaan hoe de door de Commissie voorgestelde nieuwe Europese toezichthoudende autoriteit 
en het Europees Comité voor systeemrisico's het best in het institutionele stelsel kunnen worden 
ingepast. De commissie heeft speciale nadruk gelegd op de totstandkoming van geharmoniseerde 
technische normen voor financiële diensten, om te verzekeren dat de wijze waarop die 
functioneren enerzijds consistent is en anderzijds passende bescherming biedt aan 
depositohouders, beleggers en consumenten in de Europese Unie. In dit advies is speciale zorg is 
besteed aan de bestudering van de betrekkingen met particuliere instellingen, alsook aan die 
tussen de Europese toezichthoudende autoriteit en de nationale toezichthoudende autoriteiten.
Tot slot hebben we de vinger gelegd op de problemen in verband met het toezicht op 
grensoverschrijdend opererende instellingen.
De financiële crisis van 2008 vraagt om een Europees antwoord op Europese problemen: met de 
nieuwe bevoegdheden die het door het Verdrag van Lissabon heeft verworven, dient het 
Parlement op al deze terreinen een doorslaggevende rol te spelen.

AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot oprichting van een Europese 
Bankautoriteit

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Banken)
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De financiële crisis in 2007/2008 heeft (1) De financiële crisis in 2007/2008 heeft 
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grote tekortkomingen in het financiële 
toezicht aan het licht gebracht, zowel wat 
het toezicht op individuele instellingen als 
wat het toezicht op het financiële stelsel als 
geheel betreft. Nationale toezichtmodellen 
zijn dan ook niet meer berekend op de 
realiteit, die wordt gekenmerkt door 
geïntegreerde en vervlochten Europese 
financiële markten waarop tal van 
financiële instellingen over de grenzen 
heen actief zijn. De crisis heeft 
tekortkomingen op het gebied van 
samenwerking, coördinatie, consistente 
toepassing van het communautaire recht
en vertrouwen tussen nationale 
toezichthouders aan het licht gebracht.

grote tekortkomingen in het financiële 
toezicht aan het licht gebracht, zowel wat 
het toezicht op individuele instellingen als 
wat het toezicht op het financiële stelsel als 
geheel betreft. Nationale toezichtmodellen 
zijn dan ook niet meer berekend op de 
realiteit, die wordt gekenmerkt door 
geïntegreerde en vervlochten Europese 
financiële markten waarop tal van 
financiële instellingen over de grenzen 
heen actief zijn. De crisis heeft 
tekortkomingen op het gebied van 
samenwerking, coördinatie, consistente 
toepassing van het Unierecht en 
vertrouwen tussen nationale 
toezichthouders aan het licht gebracht.
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders moet een netwerk zijn van 
nationale en communautaire
toezichthoudende autoriteiten, waarbij het 
dagelijkse toezicht op financiële 
instellingen op nationaal niveau blijft en 
een centrale rol in het toezicht op
grensoverschrijdende groepen aan 
colleges van toezichthouders wordt 
toegekend. Voorts moeten de regels voor 
financiële instellingen in de gehele Unie in 
grotere mate worden geharmoniseerd en op 
coherente wijze worden toegepast. Er
moeten een Europese Bankautoriteit 
alsmede een Europese Autoriteit voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen en 
een Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (de Europese toezichthoudende 
autoriteiten) worden opgericht.

(7) Het Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders moet een netwerk zijn van 
nationale toezichthoudende autoriteiten en 
toezichthoudende autoriteiten van de 
Unie, waarbij het dagelijkse toezicht op 
financiële instellingen die geen 
Uniedimensie hebben op nationaal niveau 
blijft. Colleges van toezichthouders 
moeten toezicht uitoefenen op 
grensoverschrijdende instellingen die 
geen Uniedimensie hebben. De Europese 
toezichthoudende autoriteit (banken) - (de 
"Autoriteit") dient het toezicht op
instellingen met een Uniedimensie 
geleidelijk over te nemen. Voorts moeten 
de regels voor financiële instellingen in de 
gehele Unie in grotere mate worden 
geharmoniseerd en op coherente wijze 
worden toegepast. In aanvulling op de 
Autoriteit moeten er een Europese
toezichthoudende autoriteit
(Verzekeringen en bedrijfspensioenen) en
een Europese toezichthoudende autoriteit
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(Effecten en markten) worden opgericht, 
alsook een Europese toezichthoudende 
autoriteit (Gemengd Comité) (het 
"Gemengd Comité"). Het Europees 
Comité voor systeemrisico’s zou deel 
moeten uitmaken van een Europees 
Systeem voor Financieel Toezicht.
(De gewijzigde namen van de autoriteiten 
gelden voor de gehele tekst).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In de zaak C-217/04, VK vs. 
Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie, oordeelde het Hof van 
Justitie: "uit de bewoordingen van artikel 
95 EG kan niet worden afgeleid dat de 
door de communautaire wetgever op basis 
van deze bepaling vastgestelde 
maatregelen zich, wat de adressaat ervan 
betreft, tot de lidstaten moeten beperken. 
Naar het oordeel van deze wetgever kan 
de oprichting van een communautair 
orgaan namelijk nodig zijn om bij te 
dragen aan de verwezenlijking van een 
harmonisatieproces in situaties waarin, 
ter eenvormige uitvoering en toepassing 
van op deze bepaling gebaseerde 
handelingen, de vaststelling van niet-
bindende begeleidende en ondersteunende 
maatregelen gepast lijkt1". Krachtens 
artikel 95 van het EG-Verdrag (thans, als 
gevolg van de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon, artikel 114 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie) vastgestelde maatregelen 
kunnen de vorm aannemen van 
richtlijnen of verordeningen. Zo werd 
bijvoorbeeld het Europees Agentschap 
voor netwerk- en informatiebeveiliging 
opgericht bij Verordening (EG) nr. 
460/2004 van het Europees Parlement en 
de Raad2, en ook de Autoriteit zal bij 
verordening worden opgericht.
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1 Arrest van 2 mei 2006, Jurispr. 2006, blz. 1-3771, 
paragraaf 44.
2 PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen teneinde, 
mede door middel van één wetboek, ervoor 
te zorgen dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de depositohouders, 
beleggers en consumenten in geheel 
Europa adequaat worden beschermd. Als 
orgaan met hooggespecialiseerde expertise 
is het efficiënt en passend om de Autoriteit 
op bij het communautaire recht
vastgestelde gebieden te belasten met de 
uitwerking van voorstellen voor technische 
normen die geen beleidskeuzen inhouden.
De Commissie moet deze voorstellen voor
technische normen bevestigen 
overeenkomstig het communautair recht, 
om er bindende rechtskracht aan te geven.
De voorstellen voor technische normen 
moeten door de Commissie worden 
vastgesteld. Zij zijn aan wijziging 
onderworpen indien zij bijvoorbeeld 
onverenigbaar zijn met het communautair 
recht, het evenredigheidsbeginsel niet 
respecteren of indruisen tegen de 
fundamentele beginselen van de interne 
markt voor financiële diensten zoals 
weergegeven in het acquis van de 
communautaire wetgeving inzake 
financiële diensten. Om een vlot en snel 
vaststellingsproces voor deze normen te 
verzekeren, moet de Commissie voor haar 
bevestigingsbesluit aan een termijn 
onderworpen worden.

(14) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen teneinde, 
mede door middel van één wetboek, ervoor 
te zorgen dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de depositohouders, 
beleggers en consumenten in de gehele 
Unie adequaat worden beschermd. Als 
orgaan met hooggespecialiseerde expertise 
is het efficiënt en passend om de Autoriteit 
op bij het Unierecht vastgestelde gebieden 
te belasten met de uitwerking van 
voorstellen voor technische normen die 
geen beleidskeuzen inhouden. De 
Commissie dient bevoegd te zijn om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende technische 
normen voor financiële diensten.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De procedure voor de ontwikkeling 
van technische normen in onderhavige 
verordening doet geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de Commissie om op 
eigen initiatief uitvoeringsmaatregelen 
volgens comitéprocedures op niveau 2 van 
de Lamfalussy-structuur te nemen, zoals 
vastgesteld in de desbetreffende 
communautaire wetgeving. De 
aangelegenheden waarop de technische 
normen betrekking hebben, houden geen 
beleidsbeslissingen in en inhoudelijk 
vallen zij onder op niveau 1 vastgestelde 
communautaire besluiten. De 
ontwikkeling van de ontwerpnormen door 
de Autoriteit zorgt ervoor dat ten volle van 
de specialistische expertise van de
nationale toezichthoudende autoriteiten 
wordt geprofiteerd.

(15) De Commissie moet deze voorstellen 
voor technische normen bevestigen om er 
bindende rechtskracht aan te geven. Zij 
zijn aan wijziging onderworpen indien zij 
bijvoorbeeld onverenigbaar zijn met het 
Unierecht, het evenredigheidsbeginsel 
niet respecteren of indruisen tegen de 
fundamentele beginselen van de interne 
markt voor financiële diensten zoals 
weergegeven in het acquis van de 
wetgeving van de Unie inzake financiële 
diensten. Om een vlot en snel 
vaststellingsproces voor deze normen te 
verzekeren, moet de Commissie voor haar 
bevestigingsbesluit aan een termijn 
onderworpen worden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Op niet door technische normen 
geregelde gebieden moet de Autoriteit 
bevoegd zijn om niet-bindende
richtsnoeren en aanbevelingen betreffende 
de toepassing van de communautaire 
wetgeving te geven. Om transparantie te 
verzekeren en naleving door de nationale 
toezichthoudende autoriteiten van die 
richtsnoeren en aanbevelingen te 
verbeteren, moeten nationale autoriteiten, 
als zij zich niet aan die richtsnoeren en 
aanbevelingen houden, dit motiveren.

(16) Op niet door technische normen 
geregelde gebieden moet de Autoriteit 
bevoegd zijn om richtsnoeren en 
aanbevelingen betreffende de toepassing 
van de Uniewetgeving te geven. Om 
transparantie te verzekeren en naleving 
door de nationale toezichthoudende 
autoriteiten van die richtsnoeren en 
aanbevelingen te verbeteren, moeten 
nationale autoriteiten, als zij zich niet aan 
die richtsnoeren en aanbevelingen houden, 
dit publiekelijk motiveren omwille van de 
volledige transparantie ten opzichte van 
de marktdeelnemers. Op niet onder de 
technische normen vallende gebieden 
dient de Autoriteit beste praktijken vast te 
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stellen en te verspreiden.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het verzekeren van de juiste en 
volledige toepassing van het
communautaire recht is een 
basisvoorwaarde voor de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, de stabiliteit van het 
financieel systeem en voor neutrale 
concurrentievoorwaarden voor de 
financiële instellingen in de Gemeenschap.
Bijgevolg moet een mechanisme worden 
ingesteld waarbij de Autoriteit gevallen 
van onjuiste of ontoereikende toepassing 
van communautair recht behandelt. Dit 
mechanisme moet van toepassing zijn op 
gebieden waar de communautaire 
wetgeving duidelijke en onvoorwaardelijke 
verplichtingen vaststelt.

(17) Het verzekeren van de juiste en 
volledige toepassing van het Unierecht is 
een basisvoorwaarde voor de integriteit,
transparantie, efficiëntie en ordelijke 
werking van de financiële markten, de 
stabiliteit van het financieel systeem en 
voor neutrale concurrentievoorwaarden 
voor de financiële instellingen in de Unie.
Bijgevolg moet een mechanisme worden 
ingesteld waarbij de Autoriteit gevallen 
van onjuiste of ontoereikende toepassing 
van Unierecht behandelt. Dit mechanisme 
moet van toepassing zijn op gebieden waar 
de Uniewetgeving duidelijke en 
onvoorwaardelijke verplichtingen vaststelt.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Daar waar de nationale autoriteit de 
aanbeveling niet naleeft, moet de 
Commissie gemachtigd zijn, teneinde de 
naleving van het communautaire recht te 
verzekeren, tot de nationale 
toezichthoudende autoriteit een besluit te
richten dat directe juridische gevolgen 
creëert waarop men zich voor nationale 
rechtbanken en autoriteiten kan beroepen 
en dat gehandhaafd kan worden op grond 
van artikel 226 van het Verdrag.

(19) Indien de nationale autoriteit de 
aanbeveling binnen een door de Autoriteit 
vastgestelde termijn niet naleeft, moet de 
Autoriteit, ten einde de naleving van het 
Unierecht te verzekeren, onverwijld tot de 
nationale toezichthoudende autoriteit een 
besluit richten dat directe juridische 
gevolgen creëert waarop men zich voor 
nationale rechtbanken en autoriteiten kan 
beroepen en dat gehandhaafd kan worden 
op grond van artikel 258 van het Verdrag. 
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Ernstige bedreigingen van de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 
markten of de stabiliteit van het financieel 
systeem in de Gemeenschap vereisen een 
snelle en gezamenlijke reactie op
communautair niveau. De Autoriteit moet 
bijgevolg de nationale toezichthoudende 
autoriteiten kunnen verplichten tot het 
nemen van bepaalde maatregelen om een 
noodsituatie te verhelpen. Aangezien het 
bepalen of er sprake is van een 
noodsituatie in belangrijke mate een 
oordeel inhoudt, moet deze bevoegdheid 
bij de Commissie berusten. Voor een 
effectieve reactie op de noodsituatie moet, 
wanneer maatregelen van de bevoegde 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
uitblijven, de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen die 
betrekking hebben op gebieden van
communautair recht die rechtstreeks op 
hen toepasselijk zijn en erop gericht zijn de 
effecten van de crisis te beperken en het 
vertrouwen in de markten te herstellen.

(21) Ernstige bedreigingen van de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 
markten of de stabiliteit van het financieel 
systeem in de Unie vereisen een snelle en 
gezamenlijke reactie op Unieniveau. De 
Autoriteit moet bijgevolg de nationale 
toezichthoudende autoriteiten kunnen 
verplichten tot het nemen van bepaalde 
maatregelen om een noodsituatie te 
verhelpen. Het Europees Comité voor 
systeemrisico’s dient vast te stellen 
wanneer er sprake is van een noodsituatie.
Voor een effectieve reactie op de 
noodsituatie moet, wanneer maatregelen 
van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, de 
Autoriteit gemachtigd zijn in laatste 
instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen die 
betrekking hebben op gebieden van
Unierecht die rechtstreeks op hen 
toepasselijk zijn en erop gericht zijn de 
effecten van de crisis te beperken en het 
vertrouwen in de markten te herstellen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om een efficiënt en effectief toezicht 
en een evenwichtige afweging van de 
standpunten van de bevoegde autoriteiten 
in de verschillende lidstaten te verzekeren, 
moet de Autoriteit in staat zijn om 
meningsverschillen tussen die bevoegde 
autoriteiten, daaronder begrepen binnen de 
colleges van toezichthouders, met bindend 
effect te schikken. Er dient voorzien te 
worden in een verzoeningsfase, tijdens 

(22) Om een efficiënt en effectief toezicht 
en een evenwichtige afweging van de 
standpunten van de bevoegde autoriteiten 
in de verschillende lidstaten te verzekeren, 
moet de Autoriteit in staat zijn om 
meningsverschillen tussen die bevoegde 
autoriteiten, daaronder begrepen binnen de 
colleges van toezichthouders, met bindend 
effect te schikken. Er dient voorzien te 
worden in een verzoeningsfase, tijdens 
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welke de bevoegde autoriteiten tot 
overeenstemming kunnen komen. De 
bevoegdheid van de Autoriteit moet 
betrekking hebben op meningsverschillen 
over procedurele verplichtingen tijdens het 
samenwerkingsproces alsmede op de 
interpretatie en toepassing van het
communautaire recht bij 
toezichtbesluiten. Bestaande 
verzoeningsmechanismen waarin de 
sectorale wetgeving voorziet, moeten 
worden gerespecteerd. Wanneer 
maatregelen van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, 
moet de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen op 
gebieden van communautair recht die 
rechtstreeks op hen van toepassing zijn.

welke de bevoegde autoriteiten tot 
overeenstemming kunnen komen. De 
bevoegdheid van de Autoriteit moet 
betrekking hebben op meningsverschillen 
over procedurele verplichtingen tijdens het 
samenwerkingsproces alsmede op de 
interpretatie en toepassing van het
Unierecht bij toezichtbesluiten. Bestaande 
verzoeningsmechanismen waarin de 
sectorale wetgeving voorziet, moeten 
worden gerespecteerd. Wanneer 
maatregelen van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, 
moet de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen op 
gebieden van Unierecht die rechtstreeks op 
hen van toepassing zijn. Dit geldt ook voor 
meningsverschillen binnen een college 
van toezichthouders.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De crisis heeft ernstige 
breuklijnen in de bestaande aanpak met 
betrekking tot het toezicht op 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen blootgelegd, en met name ten 
aanzien van de grootste en meest 
complexe instellingen, waarvan het 
faillissement schade kan toebrengen aan 
het hele systeem. Deze breuklijnen 
worden veroorzaakt door de verschillen in 
werkgebieden van de financiële 
instellingen enerzijds en de 
toezichthoudende organen anderzijds.
Terwijl die financiële instellingen op een 
markt zonder grenzen opereren, 
controleren de toezichthoudende organen 
dagelijks of hun rechtsgebied bij de 
nationale grenzen ophoudt.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) De samenwerkingsmechanismen 
waarmee getracht werd om deze 
asymmetrie op te lossen, zijn ontoereikend 
gebleken. In het in maart in het VK 
verschenen rapport-Turner wordt erop 
gewezen dat de huidige regelingen, een 
combinatie van recht van vestiging en 
dienstverlening, toezicht van het gastland 
en louter nationale depositogaranties, 
geen gezonde basis vormen voor de 
toekomstige regulering en controle van 
Europese grensoverschrijdende retail 
banken1.
_____________
1 zie blz. 101.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quater) Er zijn slechts twee 
mogelijkheden om deze kwestie op te 
lossen: de toezichthouders in het gastland 
meer bevoegdheden geven, of een echte 
Europese autoriteit oprichten. In het 
rapport-Turner wordt ook geconcludeerd 
dat gezondere regelingen ofwel meer 
nationale bevoegdheden vergen, wat een 
minder open interne markt zou betekenen, 
ofwel een hogere mate van Europese 
integratie.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quinquies) De nationale oplossing 
houdt in dat het gastland lokale 
vestigingen het recht zou kunnen 
weigeren om op zijn grondgebied te 
opereren, dat het buitenlandse 
instellingen zou kunnen dwingen om 
uitsluitend via dochterondernemingen en 
niet via vestigingen op te treden, en dat 
het toezicht houdt op het kapitaal en de 
liquiditeit van op zijn grondgebied 
opererende banken, hetgeen zou 
neerkomen op meer protectionisme.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 sexies) De Europese oplossing zou 
betekenen dat de rol van de colleges van 
toezichthouders bij het toezicht op 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen wordt versterkt en dat de 
bevoegdheden inzake toezicht op 
instellingen met een Uniedimensie 
geleidelijk worden overgeheveld naar een 
Europese autoriteit. Tot de financiële 
instellingen met een Uniedimensie 
behoren zowel de instellingen die 
grensoverschrijdend opereren als die 
welke op nationaal grondgebied opereren, 
voorzover het faillissement ervan de 
stabiliteit van de interne financiële markt 
van de Unie in gevaar zou kunnen 
brengen. 



AD\811768NL.doc 13/50 PE439.143v02-00

NL

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 septies) Colleges van toezichthouders 
dienen de bevoegdheid te hebben 
toezichtregels op te stellen, ten einde 
coherente toepassing van het Unierecht te 
bevorderen. De Autoriteit moet het recht 
hebben in alle opzichten aan de colleges 
van toezichthouders deel te nemen om de 
werking van en het informatie-
uitwisselingsproces in de colleges te 
stroomlijnen en in de colleges 
convergentie en consistentie in de 
toepassing van het Unierecht te 
bevorderen. De Autoriteit dient ook een 
leidende rol te spelen in het toezicht op 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen die in de Unie opereren. 
Voorts dient de Autoriteit een bindende 
bemiddelingsrol te spelen bij de 
beslechting van geschillen tussen 
nationale toezichthouders.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 octies) De colleges van 
toezichthouders dienen een belangrijke 
rol te spelen in het efficiënte, effectieve en 
consistente toezicht op 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen die geen Uniedimensie 
hebben, maar in de meeste gevallen zijn 
er nog steeds verschillen tussen nationale 
normen en praktijken. Het heeft geen zin 
om de financiële basisregelgevingen op 
elkaar of te stemmen als de 
toezichtpraktijken versnipperd blijven. In 
het verslag-de Larosière wordt gesteld dat 
concurrentieverstoring en 
regelgevingsarbitrage als gevolg van 
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verschillen in toezichtcultuur moeten 
worden voorkomen, omdat zij de 
financiële stabiliteit kunnen ondermijnen, 
onder meer doordat daarmee het 
verplaatsen van financiële activiteiten 
naar landen met minder streng toezicht in 
de hand wordt gewerkt. Het 
toezichtsysteem moet als eerlijk en 
evenwichtig worden ervaren.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Het prudentieel toezicht op 
financiële instellingen met een 
Uniedimensie dient te worden 
toevertrouwd aan de Autoriteit. Nationale 
toezichthouders moeten als agenten van 
de Autoriteit optreden en gebonden zijn 
door de instructies van de Autoriteit 
wanneer zij toezicht uitoefenen op 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen met een Uniedimensie.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Bij het identificeren van de 
financiële instellingen met een 
Uniedimensie moet rekening worden 
gehouden met internationale normen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De delegatie van taken en 
verantwoordelijkheden kan in verband met 

(24) De delegatie van taken en 
verantwoordelijkheden kan in verband met 
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de werking van het netwerk van 
toezichthouders een nuttig instrument zijn 
om overlapping in toezichttaken te 
vermijden, samenwerking te bevorderen en 
aldus het toezichtproces te stroomlijnen 
alsmede de last die aan de financiële 
instellingen wordt opgelegd te 
verminderen. De verordening moet 
bijgevolg in een duidelijke rechtsgrondslag 
voor een dergelijke delegatie voorzien.
Delegatie van taken betekent dat taken 
door een andere toezichthoudende 
autoriteit dan de verantwoordelijke 
autoriteit worden uitgevoerd, terwijl de 
verantwoordelijkheid voor de 
toezichtbesluiten bij de delegerende 
autoriteit blijft. Door delegatie van 
verantwoordelijkheden kan een nationale 
toezichthoudende autoriteit, de 
gedelegeerde, over een bepaalde 
toezichtaangelegenheid in haar naam in 
plaats van een andere nationale 
toezichthoudende autoriteit beslissen. Voor 
delegaties moet het principe gelden dat 
toezichthoudende bevoegdheid wordt 
toegewezen aan een toezichthouder die in 
de juiste positie verkeert om in de 
betrokken aangelegenheid maatregelen te 
nemen. Een hertoewijzing van 
verantwoordelijkheden kan passend zijn, 
bijvoorbeeld om redenen van 
schaalvoordelen of toepassingsgebied, van 
coherentie bij groepstoezicht en van 
optimaal gebruik van bij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten aanwezige 
technische expertise. De beginselen voor 
hertoewijzing van verantwoordelijkheden 
bij overeenkomst kunnen in desbetreffende 
communautaire wetgeving nader worden 
vastgesteld. De Autoriteit dient 
delegatieovereenkomsten tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten op alle 
passende manieren te vergemakkelijken.
De Autoriteit moet vooraf van 
voorgenomen delegatieovereenkomsten op 
de hoogte worden gebracht om in 
voorkomend geval een advies te kunnen 
formuleren. De publicatie van dergelijke 
overeenkomsten dient bij de Autoriteit te 
worden gecentraliseerd om ervoor te 

de werking van het netwerk van 
toezichthouders een nuttig instrument zijn 
om overlapping in toezichttaken te 
vermijden, samenwerking te bevorderen en 
aldus het toezichtproces te stroomlijnen 
alsmede de last die aan de financiële 
instellingen wordt opgelegd te 
verminderen. De verordening moet 
bijgevolg in een duidelijke rechtsgrondslag 
voor een dergelijke delegatie voorzien.
Delegatie van taken betekent dat taken 
door een andere toezichthoudende 
autoriteit dan de verantwoordelijke 
autoriteit worden uitgevoerd, terwijl de 
verantwoordelijkheid voor de 
toezichtbesluiten bij de delegerende 
autoriteit blijft. Door delegatie van 
verantwoordelijkheden kan een nationale 
toezichthoudende autoriteit, de 
gedelegeerde, over een bepaalde 
toezichtaangelegenheid in haar naam in 
plaats van de Autoriteit of van een andere 
nationale toezichthoudende autoriteit 
beslissen. Voor delegaties moet het 
principe gelden dat toezichthoudende 
bevoegdheid wordt toegewezen aan een 
toezichthouder die in de juiste positie 
verkeert om in de betrokken 
aangelegenheid maatregelen te nemen. Een 
hertoewijzing van verantwoordelijkheden 
kan passend zijn, bijvoorbeeld om redenen 
van schaalvoordelen of toepassingsgebied, 
van coherentie bij groepstoezicht en van 
optimaal gebruik van bij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten aanwezige 
technische expertise. De beginselen voor 
hertoewijzing van verantwoordelijkheden 
bij overeenkomst kunnen in desbetreffende 
Uniewetgeving nader worden vastgesteld. 
De Autoriteit dient 
delegatieovereenkomsten tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten op alle 
passende manieren te vergemakkelijken en 
toezicht te houden op die overeenkomsten.
De Autoriteit moet vooraf van 
voorgenomen delegatieovereenkomsten op 
de hoogte worden gebracht om in 
voorkomend geval een advies te kunnen 
formuleren. De publicatie van dergelijke 
overeenkomsten dient bij de Autoriteit te 
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zorgen dat informatie over overeenkomsten 
tijdig, transparant en gemakkelijk 
toegankelijk voor alle betrokken partijen 
beschikbaar is.

worden gecentraliseerd om ervoor te 
zorgen dat informatie over overeenkomsten 
tijdig, transparant en gemakkelijk 
toegankelijk voor alle betrokken partijen 
beschikbaar is. De Autoriteit dient beste 
praktijken met betrekking tot delegatie en 
delegatieovereenkomsten vast te stellen en 
te verspreiden.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Collegiale toetsingen zijn een efficiënt 
en effectief instrument om consistentie 
binnen het netwerk van financiële 
toezichthouders te bevorderen. De 
Autoriteit dient bijgevolg het 
methodologische kader voor dergelijke 
toetsingen te ontwikkelen en regelmatig 
dergelijke toetsingen te houden. Bij 
toetsingen dienen niet alleen convergentie 
van toezichthoudende praktijken, maar 
tevens de capaciteit van toezichthouders 
om kwalitatief hoogwaardige 
toezichtresultaten te bereiken alsmede de 
onafhankelijkheid van de bevoegde 
autoriteiten centraal te staan.

(26) Collegiale toetsingen zijn een efficiënt 
en effectief instrument om consistentie 
binnen het netwerk van financiële 
toezichthouders te bevorderen. De 
Autoriteit dient bijgevolg het 
methodologische kader voor dergelijke 
toetsingen te ontwikkelen en regelmatig 
dergelijke toetsingen te houden. Bij 
toetsingen dienen niet alleen convergentie 
van toezichthoudende praktijken, maar 
tevens de capaciteit van toezichthouders 
om kwalitatief hoogwaardige 
toezichtresultaten te bereiken alsmede de 
onafhankelijkheid van de bevoegde 
autoriteiten centraal te staan. De resultaten 
van collegiale toetsingen dienen bekend te 
worden gemaakt en beste praktijken 
dienen geïdentificeerd en bekend gemaakt 
te worden.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Gezien de mondialisering van de 
financiële diensten en het toegenomen 
belang van internationale normen, dient de 
Autoriteit de dialoog en de samenwerking 
met toezichthouders buiten de
Gemeenschap te bevorderen. De Autoriteit 

(29) Gezien de mondialisering van de 
financiële diensten en het toegenomen 
belang van internationale normen, dient de 
Autoriteit de Unie te vertegenwoordigen in 
de dialoog en de samenwerking met 
toezichthouders buiten de Unie. 
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respecteert in de betrekkingen met 
autoriteiten buiten de Gemeenschap en op 
internationale fora ten volle de bestaande 
taken en bevoegdheden van de Europese 
instellingen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De Autoriteit moet in voorkomend 
geval over technische normen, richtsnoeren 
en aanbevelingen met belanghebbende 
partijen overleggen en hen in redelijke 
mate de mogelijkheid bieden over 
voorgestelde maatregelen opmerkingen te 
maken. Om redenen van efficiëntie moet 
hiertoe een Bankstakeholdersgroep worden 
opgericht die evenwichtig is samengesteld 
uit communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van bankdiensten, daaronder begrepen 
kmo's. De Bankstakeholdersgroep moet 
actief als schakel fungeren met andere door 
de Commissie of de communautaire 
wetgeving ingestelde gebruikersgroepen op 
het gebied van financiële diensten.

(33) De Autoriteit moet over technische 
normen, richtsnoeren en aanbevelingen met 
belanghebbende partijen overleggen en hen 
in redelijke mate de mogelijkheid bieden 
over voorgestelde maatregelen 
opmerkingen te maken. Alvorens 
dergelijke technische normen, 
richtsnoeren en aanbevelingen vast te 
stellen, dient de Autoriteit een 
effectbeoordeling te verrichten. Om 
redenen van efficiëntie moet hiertoe een 
Bankstakeholdersgroep worden opgericht 
die evenwichtig is samengesteld uit 
krediet- en beleggingsinstellingen in de 
Unie (daaronder begrepen in voorkomend 
geval institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers,
academici en consumenten en andere 
retailgebruikers van bankdiensten, 
daaronder begrepen kmo's. De 
Bankstakeholdersgroep moet actief als 
schakel fungeren met andere door de 
Commissie of de Uniewetgeving ingestelde 
gebruikersgroepen op het gebied van 
financiële diensten.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Onverminderd de bijzondere 
verantwoordelijkheden van de lidstaten in 
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crisissituaties, is het duidelijk dat het 
Europees Parlement gelijktijdig met de 
Autoriteit, de Raad en Commissie moet 
worden geïnformeerd wanneer een 
lidstaat de vrijwaringsclausule wil 
inroepen. Bovendien dient de lidstaat de 
redenen voor het inroepen van de 
vrijwaringsclausule op te geven. De 
Autoriteit dient in samenwerking met de 
Commissie de volgende stappen te 
bepalen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Een voltijdse voorzitter, die door de 
raad van toezichthouders via een openbaar 
vergelijkend onderzoek wordt 
geselecteerd, moet de Autoriteit 
vertegenwoordigen. Het management van 
de Autoriteit moet worden toevertrouwd 
aan een uitvoerend directeur, die het recht 
moet hebben zonder stemrecht aan de 
vergaderingen van de raad van 
toezichthouders en de raad van bestuur 
deel te nemen.

(38) Een voltijdse voorzitter, die door het 
Europees Parlement wordt gekozen na
een door de Commissie georganiseerd
openbaar vergelijkend onderzoek, na 
afloop waarvan de Commissie een lijst 
opstelt, moet de Autoriteit 
vertegenwoordigen Het management van 
de Autoriteit moet worden toevertrouwd 
aan een uitvoerend directeur, die het recht 
moet hebben zonder stemrecht aan de 
vergaderingen van de raad van 
toezichthouders en de raad van bestuur 
deel te nemen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Om sectoroverschrijdende consistentie 
in de activiteiten van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten te 
verzekeren, moeten deze autoriteiten nauw 
samenwerken in een Gemengd Comité van 
Europese toezichthoudende autoriteiten,
en in voorkomend geval 
gemeenschappelijke standpunten bereiken.
Het Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten dient alle 

(39) Om sectoroverschrijdende consistentie 
in de activiteiten van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten te 
verzekeren, moeten deze autoriteiten nauw 
samenwerken in het Gemengd Comité en 
in voorkomend geval gemeenschappelijke 
standpunten bereiken. Het Gemengd 
Comité dient de taken van de drie
Europese toezichthoudende autoriteiten
met betrekking tot financiële 
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taken van het Gemengd Comité voor
financiële conglomeraten over te nemen.
Waar dit relevant is, moeten besluiten die 
eveneens binnen het bevoegdheidsgebied 
van de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen of de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten liggen, parallel door de betrokken 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
worden vastgesteld.

conglomeraten te coördineren. Waar dit 
relevant is, moeten besluiten die eveneens 
binnen het bevoegdheidsgebied van de 
Europese Toezichthoudende Autoriteit
(Europese verzekeringen en 
bedrijfspensioenen) of de Europese
Toezichthoudende Autoriteit ( effecten en 
markten) liggen, parallel door de betrokken 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
worden vastgesteld. Het Gemengd Comité 
moet voor een termijn van 12 maanden op 
basis van rotatiesysteem worden 
voorgezeten door de voorzitters van de 
drie Europese toezichthoudende 
autoriteiten. De voorzitter van het 
Gemengd Comité moet ondervoorzitter 
van het Europees Comité voor 
systeemrisico's zijn. Het Gemengd Comité 
moet een permanent secretariaat hebben 
dat bestaat uit gedetacheerd personeel van 
de drie Europese toezichthoudende 
autoriteiten, ten einde informele 
informatiedeling en de totstandbrenging 
van een gemeenschappelijke cultuur 
binnen de drie Europese 
toezichthoudende autoriteiten mogelijk te 
maken. 

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2006/48/EG, Richtlijn 2006/49/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2005/60/EG, Richtlijn 2002/65/EG en 
Richtlijn 94/19/EG, daaronder begrepen 
alle op deze handelingen gebaseerde 
richtlijnen, verordeningen en 
besluiten/beschikkingen en alle andere
communautaire handelingen die taken aan 
de Autoriteit toekennen.

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
en van Richtlijn 2006/48/EG, Richtlijn 
2006/49/EG, Richtlijn 2002/87/EG, 
Richtlijn 2005/60/EG, 
Richtlijn 2002/65/EG en Richtlijn 
94/19/EG, daaronder begrepen alle op deze 
handelingen gebaseerde richtlijnen, 
verordeningen en besluiten/beschikkingen 
en alle andere handelingen van de Unie die 
taken aan de Autoriteit toekennen.

De Autoriteit treedt ook op in het 
werkterrein van kredietinstellingen, 
financiële conglomeraten, 
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beleggingsondernemingen, 
betalingsinstellingen en 
elektronischgeldinstellingen, onder meer 
op het vlak van corporate governance, 
auditing en financiële verslaglegging, 
voor zover haar optreden noodzakelijk is 
om de effectieve en consistente toepassing 
van de in dit lid genoemde wetgeving te 
waarborgen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Autoriteit maakt deel uit van het 
Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders, hierna het "ESFT" 
genoemd, dat fungeert als een netwerk 
van toezichthouders, zoals bepaald in 
artikel 39.

Schrappen

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Europese Bankautoriteit werkt 
samen met het Europees Comité voor 
systeemrisico's, hierna het "ECSR" 
genoemd, zoals vastgesteld in artikel 21 
van onderhavige verordening.

Schrappen

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Het Europees Systeem voor financieel 

toezicht
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1. De Autoriteit maakt deel uit van het 
Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders (ESFT), dat fungeert als 
een geïntegreerd netwerk van 
toezichthouders waarin alle autoriteiten 
van de Unie en de lidstaten samenkomen 
die bevoegd zijn op het gebied van 
financieel toezicht zoals bedoeld in 
onderhavige en verwante verordeningen 
van de Unie. Hoofddoel van het ESFT is 
waarborging van een krachtig en 
consequent toezicht van de Unie op 
financiële instellingen, zodanig dat 
vertrouwen in het financieel stelsel wordt 
gewaarborgd, dat duurzame groei in de 
Unie wordt gesteund en dat tegemoet 
wordt gekomen aan de behoeften van 
bedrijfsleven en burgers.
2. Het ESFT bestaat uit de volgende 
instanties:
a) de Europese raad voor systeemrisico's, 
opgericht bij Verordening (EU) nr. .../...
[ESRB];
b) de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Effecten en Markten), 
opgericht bij Verordening (EU) nr. .../... ; 
[ETA-EM];
c) de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Verzekeringen en 
bedrijfspensioenen), opgericht bij 
Verordening (EU) nr. .../... [ETA-VB];
d) de Autoriteit;
e) het in artikel 40 bedoelde Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten (GCETA).
f) De in artikel 1, lid 2 van Verordeningen 
(EU) nr. …/… bedoelde autoriteiten van 
de lidstaten [ESMA], Verordening (EU) 
nr. …/2009 [EIOPA] en Verordening 
(EU) nr. …/… [EBA];
g) de Commissie, voor het uitvoeren van 
de in de artikelen 7 en 9 bedoelde taken.
3. Krachtens het beginsel van loyale 
samenwerking van artikel 4, lid 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
werken alle partijen van de EFST met 
vertrouwen en met het volste wederzijdse 
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respect met elkaar samen. 
4. Alle financiële instellingen dienen zich 
te houden aan de wettelijk bindende 
wetsbesluiten overeenkomstig de 
Uniewetgeving en te onderwerpen aan 
toezicht door de bevoegde autoriteiten die 
deel vormen van het ESFT.
5. Het ESFT verhindert niet dat bevoegde 
autoriteiten nationale 
toezichtbevoegdheden uitoefenen 
overeenkomstig wettelijk bindende 
rechtsbesluiten van de Unie en 
overeenkomstig de internationale 
prudentiële beginselen inzake toezicht op 
het bankwezen.
6. Alleen toezichthoudende autoriteiten 
die deel uitmaken van het Europees 
Systeem voor Financieel Toezicht zijn 
gemachtigd toezicht uit te oefenen op 
financiële instellingen die in de Unie 
opereren.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijdragen tot een consistente toepassing 
van de communautaire wetgeving, met 
name door tot een gemeenschappelijke 
toezichtcultuur bij te dragen, de 
consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving te verzekeren, 
regelgevingsarbitrage te voorkomen, bij 
meningsverschillen tussen de bevoegde 
autoriteiten te bemiddelen en een schikking 
te treffen, een coherente werking van de 
colleges van toezichthouders te bevorderen
en maatregelen te nemen in noodsituaties;

(b) bijdragen tot een consistente toepassing 
van normen en wetgeving, met name door 
tot een gemeenschappelijke toezichtcultuur 
bij te dragen, de consistente, efficiënte en 
effectieve toepassing van deze verordening 
en de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving te verzekeren, 
regelgevingsarbitrage te voorkomen, bij 
meningsverschillen tussen de bevoegde 
autoriteiten te bemiddelen en een schikking 
te treffen, voor effectief en consistent 
toezicht op financiële instellingen met een
Uniedimensie te zorgen, een coherente 
werking van de colleges van 
toezichthouders te waarborgen en 
maatregelen te nemen, onder meer in 
noodsituaties;

Amendement 33
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit kan technische normen 
ontwikkelen op de gebieden die met name
in de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving zijn vastgesteld. De Autoriteit 
legt haar ontwerpnormen ter bevestiging 
aan de Commissie voor.

1. De Autoriteit kan technische normen 
ontwikkelen om niet-essentiële onderdelen 
van de in artikel 1, lid 2, genoemde
wetgevingshandelingen aan te vullen, te 
actualiseren en te wijzigen. Deze 
technische normen houden geen 
strategische beslissingen in en inhoudelijk 
vallen zij onder de wetgeving waarop zij 
gebaseerd zijn. 

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens technische normen aan de 
Commissie voor te leggen, houdt de 
Autoriteit in voorkomend geval 
publieksraadplegingen daarover en 
analyseert zij de mogelijke kosten en 
baten daarvan.

Alvorens de technische ontwerpnormen 
vast te stellen, houdt de Autoriteit 
publieksraadplegingen daarover en 
analyseert zij de mogelijke kosten en 
baten daarvan. De Autoriteit verzoekt de 
Bankstakeholdersgroep om opinies of 
advies.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit legt haar technische 
ontwerpnormen ter bevestiging aan de 
Commissie voor, en gelijktijdig ook aan 
het Europees Parlement en de Raad.
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na ontvangst van de 
ontwerpnormen besluit de Commissie of 
zij de ontwerpnormen bevestigt. De 
Commissie kan die termijn met één maand 
verlengen. De Commissie kan besluiten de 
ontwerpnormen slechts gedeeltelijk of 
gewijzigd te bevestigen daar waar het 
communautair belang dit vereist.

Binnen drie maanden na ontvangst van de
technische ontwerpnormen besluit de 
Commissie of zij deze bevestigt, verwerpt 
of wijzigt. De Commissie kan die termijn 
met één maand verlengen. De Commissie
stelt het Europees Parlement en de Raad 
in kennis van haar besluit, met opgave 
van de redenen daarvoor.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daar waar de Commissie de normen niet 
dan wel gedeeltelijk of gewijzigd bevestigt, 
motiveert zij dit voor de Autoriteit.

Schrappen

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De normen worden door de Commissie 
bij verordening of besluit vastgesteld en 
worden in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekendgemaakt.

2. De Commissie stelt technische normen 
in de vorm van verordeningen of besluiten 
vast overeenkomstig de artikelen 7 bis en 
7 quinquies.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 
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met betrekking tot de vaststelling van 
technische normen

1. De bevoegdheid om de in artikel 7 
bedoelde technische normen in de vorm 
van gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt voor onbepaalde tijd aan de 
Commissie verleend. 
2. Zodra de Commissie technische 
normen heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
3. De bevoegdheid om technische normen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
verleend onder de voorwaarden van de 
artikelen 7 ter tot 7 quinquies.
4. In het in artikel 35, lid 2, bedoelde 
verslag van de voorzitter stelt de Autoriteit 
het Europees Parlement en de Raad in 
kennis van de technische normen die zijn 
vastgesteld en vermeldt zij welke nationale 
autoriteiten daar niet aan hebben 
voldaan.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie 

met betrekking tot de vaststelling van 
technische normen

1. De in artikel 7 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie met betrekking tot 
de vaststelling van technische normen kan 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
tijd voordat een definitief besluit wordt 
genomen, op de hoogte en geeft daarbij 
aan welke technische norm mogelijk 
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wordt ingetrokken en waarom.
3. Het besluit tot intrekking bevat de 
redenen voor de intrekking en maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een latere datum die in het 
besluit wordt vermeld. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
technische normen onverlet. Het besluit 
wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quater
Bezwaar tegen technische normen

1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan bezwaar maken tegen een technische 
norm binnen een periode van vier 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad kan deze periode met twee 
maanden worden verlengd.
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben aangetekend 
tegen de technische norm, wordt deze 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum. 
Voor het verstrijken van die termijn 
kunnen het Europees Parlement en de 
Raad in uitzonderlijke en naar behoren 
gemotiveerde gevallen beide de 
Commissie laten weten niet voornemens te 
zijn bezwaar aan te tekenen tegen een 
technische norm. In dergelijke gevallen 
wordt de technische norm bekendgemaakt 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie en treedt zij in werking op de daarin 
vermelde datum.
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3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen een 
technische norm, treedt deze niet in 
werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de technische norm, geeft 
aan om welke redenen zij dit doet.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quinquies
Niet-bevestiging of wijziging van 

technische normen
1. Wanneer de Commissie een technische 
norm niet bevestigt of wanneer zij die 
wijzigt, stelt zij de Autoriteit, het Europees 
Parlement en de Raad daarvan in kennis, 
met opgave van redenen. 
2. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de verantwoordelijke commissaris, 
samen met de voorzitter van de Autoriteit, 
binnen een termijn van een maand 
oproepen voor een ad hoc-vergadering om 
hun meningsverschillen uiteen te zetten.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit houdt openbare 
raadplegingen over richtsnoeren en 
aanbevelingen en analyseert de potentiële 
kosten en baten daarvan. Ook verzoekt de 
Autoriteit de Bankstakeholdersgroep om 
opinies of advies.
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten spannen zich tot 
het uiterste in om aan die richtsnoeren en 
aanbevelingen te voldoen.

Binnen twee maanden nadat een 
richtsnoer of een aanbeveling is gegeven, 
beslist elke bevoegde autoriteit of zij 
voornemens is aan dat richtsnoer of die
aanbeveling te voldoen. Wanneer zij niet 
voornemens is daaraan te voldoen, stelt zij 
de Autoriteit daarvan in kennis, met 
opgave van redenen. De Autoriteit maakt 
deze redenen bekend.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In haar in artikel 32, lid 6 bedoelde 
activiteitenverslag stelt de Autoriteit het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie in kennis van de door haar 
gegeven richtsnoeren en aanbevelingen, 
en vermeldt zij welke nationale autoriteit 
daaraan niet heeft voldaan, alsook hoe zij 
ervoor wil zorgen dat de bevoegde 
autoriteiten in de toekomst aan haar 
aanbevelingen en richtsnoeren zullen 
voldoen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit deze 
richtsnoeren of aanbevelingen niet 
toepast, motiveert zij dit voor de Autoriteit.

Schrappen
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ingeval een bevoegde autoriteit de in
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving niet
juist heeft toegepast, met name door niet te 
verzekeren dat een financiële instelling de 
in die wetgeving vastgestelde eisen vervult, 
beschikt de Autoriteit over de in de leden 
2, 3 en 6, van onderhavig artikel genoemde 
bevoegdheden.

1. Ingeval een bevoegde autoriteit de in
artikel 1, lid 2, genoemde bindende 
wetsbesluiten en wetgeving niet heeft 
toegepast of deze heeft toegepast op een 
wijze die een schending van het Unierecht 
inhoudt, met inbegrip van de in 
overeenstemming met artikel 7 
vastgestelde technische normen, met name 
door niet te verzekeren dat een financiële 
instelling de in die wetgeving vastgestelde 
eisen vervult, beschikt de Autoriteit over 
de in de leden 2, 3 en 6, van onderhavig 
artikel genoemde bevoegdheden.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op verzoek van een of meer bevoegde 
autoriteiten, van de Commissie of op eigen 
initiatief en na de betrokken bevoegde 
autoriteit op de hoogte te hebben gebracht, 
kan de Autoriteit de vermeende onjuiste 
toepassing van het communautaire recht 
onderzoeken.

2. Op verzoek van een of meer bevoegde 
autoriteiten, het Europees Parlement, de
Raad, de Commissie, of de 
Bankstakeholdersgroep of op eigen 
initiatief en na de betrokken bevoegde 
autoriteit op de hoogte te hebben gebracht, 
kan de Autoriteit de aangevoerde 
overtreding of niet-toepassing van het 
recht van de Europese Unie onderzoeken.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ingeval de bevoegde autoriteit binnen
één maand na ontvangst van de 
aanbeveling van de Autoriteit niet aan het
communautaire recht heeft voldaan, kan

4. Ingeval de bevoegde autoriteit binnen de 
in lid 3, alinea 2, genoemde termijn van 
tien werkdagen niet aan het Unierecht
heeft voldaan, neemt de Autoriteit een 
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de Commissie, na door de Autoriteit op de 
hoogte te zijn gebracht of op eigen 
initiatief, een besluit nemen op grond 
waarvan de bevoegde autoriteit de 
maatregelen dient te nemen die nodig zijn 
om het communautaire recht na te leven.

besluit op grond waarvan de bevoegde 
autoriteit de maatregelen dient te nemen 
die nodig zijn om het Unierecht na te leven  

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie neemt een dergelijk besluit 
uiterlijk drie maanden na het geven van de 
aanbeveling. De Commissie kan die 
termijn met één maand verlengen.

De Autoriteit neemt een dergelijk besluit 
uiterlijk één maand na het geven van de 
aanbeveling.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verzekert dat het recht van 
de adressaat van het besluit om te worden 
gehoord, wordt gerespecteerd.

De Autoriteit verzekert dat het recht van de 
adressaat van het besluit om te worden 
gehoord, wordt gerespecteerd.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit en de bevoegde autoriteiten 
verstrekken de Commissie alle nodige 
informatie.

De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
Autoriteit alle nodige informatie.
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen tien werkdagen na ontvangst van 
het in lid 4 bedoelde besluit informeert de 
bevoegde autoriteit de Commissie en de 
Autoriteit over de stappen die zij heeft 
gedaan of voornemens is te doen om het 
besluit van de Commissie uit te voeren.

5. Binnen tien werkdagen na ontvangst van 
het in lid 4 bedoelde besluit informeert de 
bevoegde autoriteit de Commissie en de 
Autoriteit over de stappen die zij heeft 
gedaan of voornemens is te doen om het 
besluit van de Autoriteit uit te voeren.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een bevoegde 
autoriteit het in lid 4 van dit artikel 
bedoelde besluit niet binnen de daarin 
bepaalde termijn naleeft, en daar waar het 
nodig is de niet-naleving door de bevoegde 
autoriteit tijdig te verhelpen om neutrale 
concurrentievoorwaarden op de markt te 
behouden of te herstellen of de ordelijke 
werking en de integriteit van het financieel 
systeem te verzekeren, de Autoriteit, daar 
waar de desbetreffende eisen van de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving op de 
financiële instellingen rechtstreeks 
toepasselijk zijn, een tot een financiële 
instelling gericht individueel besluit nemen
op grond waarvan de financiële instelling 
de nodige maatregelen dient te nemen om 
te voldoen aan haar verplichtingen volgens 
het communautaire recht, met inbegrip van 
de stopzetting van haar activiteiten.

6. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
Verdrag neemt de Autoriteit, indien een 
bevoegde autoriteit het in lid 4 van dit 
artikel bedoelde besluit niet binnen de 
daarin bepaalde termijn naleeft, en indien
het nodig is de niet-naleving door de 
bevoegde autoriteit tijdig te verhelpen om 
neutrale concurrentievoorwaarden op de 
markt te behouden of te herstellen of de 
ordelijke werking en de integriteit van het 
financieel systeem te verzekeren, 
overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving een tot een financiële 
instelling gericht individueel besluit op 
grond waarvan deze de nodige maatregelen 
dient te nemen om te voldoen aan zijn 
verplichtingen volgens het EU-recht, met 
inbegrip van de stopzetting van alle 
activiteiten.
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het besluit van de Autoriteit dient in 
overeenstemming te zijn met het door de 
Commissie ingevolge lid 4 vastgestelde 
besluit.

Het besluit van de Autoriteit dient in 
overeenstemming te zijn met het ingevolge 
lid 4 vastgestelde besluit.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Autoriteit vermeldt in het in 
artikel 32, lid 6 bedoelde verslag welke 
nationale autoriteiten en financiële 
instellingen de in de leden 4 en 6 bedoelde 
besluiten niet hebben nageleefd.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ingeval van ongunstige ontwikkelingen 
die de ordelijke werking en de integriteit 
van de financiële markten of de stabiliteit 
van het financieel systeem in de
Gemeenschap geheel of gedeeltelijk 
ernstig in gevaar kunnen brengen, kan de 
Commissie, op eigen initiatief of na een 
verzoek van de Autoriteit, de Raad of het 
ECSR een tot de Autoriteit gericht besluit 
nemen waarin bepaald wordt dat er sprake 
is van een noodsituatie in de zin van 
onderhavige verordening.

1. Ingeval van ongunstige ontwikkelingen 
die de ordelijke werking en de integriteit 
van de financiële markten of de stabiliteit 
van het financieel systeem in de Unie
geheel of gedeeltelijk ernstig in gevaar 
kunnen brengen, kan het ECSR, op eigen 
initiatief of na een verzoek van de 
Autoriteit, de Raad het Europees 
Parlement of de Commissie een 
waarschuwing doen uitgaan dat er sprake 
is van een noodsituatie, ten einde de 
Autoriteit in staat te stellen om zonder 
verdere eisen de in lid 3 bedoelde 
individuele besluiten te nemen.
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zodra het ECSR een waarschuwing 
doet uitgaan, stelt het het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie en de 
Autoriteit gelijktijdig daarvan in kennis.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daar waar de Commissie een besluit 
heeft vastgesteld ingevolge lid 1, kan de 
Autoriteit individuele besluiten nemen op 
grond waarvan bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving de nodige 
maatregelen dienen te nemen om alle 
risico’s die de ordelijke werking en de 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van geheel of een deel van het 
financieel systeem in gevaar kunnen 
brengen aan te pakken door te verzekeren 
dat financiële instellingen en bevoegde 
autoriteiten aan de in die wetgeving 
vastgestelde eisen voldoen.

2. Wanneer een noodsituatie wordt 
afgekondigd ingevolge lid 1, neemt de 
Autoriteit de individuele besluiten die 
nodig zijn om ervoor te zorgen dat de 
bevoegde autoriteiten overeenkomstig de 
in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving de 
nodige maatregelen nemen om alle risico’s 
die de ordelijke werking en de integriteit 
van de financiële markten of de stabiliteit 
van geheel of een deel van het financieel 
systeem in gevaar kunnen brengen aan te 
pakken door te verzekeren dat financiële 
instellingen en bevoegde autoriteiten aan 
de in die wetgeving vastgestelde eisen 
voldoen.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een bevoegde 
autoriteit het in lid 2 bedoelde besluit van 
de Autoriteit niet binnen de daarin 
vastgestelde termijn naleeft, de Autoriteit, 
daar waar de desbetreffende eisen die zijn 

3. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
Verdrag neemt de Autoriteit, indien een 
bevoegde autoriteit het in lid 2 bedoelde 
besluit van de Autoriteit niet binnen de 
daarin vastgestelde termijn naleeft, 
ingevolge de desbetreffende eisen die zijn 
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vastgesteld in de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving op de financiële 
instellingen rechtstreeks toepasselijk zijn, 
een tot een financiële instelling gericht 
individueel besluit nemen op grond 
waarvan de financiële instelling de nodige 
maatregelen dient te nemen om te voldoen 
aan haar verplichtingen volgens die 
wetgeving, met inbegrip van de stopzetting 
van haar activiteiten.

vastgesteld in de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving op de financiële 
instellingen rechtstreeks toepasselijk zijn, 
een tot een financiële instelling gericht 
individueel besluit op grond waarvan de 
financiële instelling de nodige maatregelen 
dient te nemen om te voldoen aan haar 
verplichtingen volgens die wetgeving, met 
inbegrip van de stopzetting van haar 
activiteiten.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De ESRB herziet het in lid 1 
bedoelde besluit op eigen initiatief of op 
verzoek van de Autoriteit, het Europees 
Parlement, de Raad of de Commissie.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Autoriteit vermeldt in het in 
artikel 32, lid 6 bedoelde verslag tot welke 
nationale autoriteiten en financiële 
instellingen individuele besluiten 
krachtens de leden 3 en 4 zijn gericht.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de in artikel 9 
vastgestelde bevoegdheden kan, daar waar
een bevoegde autoriteit in procedureel of 
inhoudelijk opzicht van mening verschilt 
over door een andere bevoegde autoriteit 

1. Onverminderd de in artikel 9 
vastgestelde bevoegdheden neemt de 
Autoriteit, indien een bevoegde autoriteit 
in procedureel of inhoudelijk opzicht van 
mening verschilt over door een andere 
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genomen/niet genomen maatregelen op 
gebieden waar de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving samenwerking, 
coördinatie of gezamenlijke besluitvorming 
door bevoegde toezichthoudende 
autoriteiten van meer dan een lidstaat 
vereist, de Autoriteit op verzoek van een of 
meer betrokken autoriteiten de autoriteiten 
bijstaan in het tot overeenstemming komen 
overeenkomstig de in lid 2 vastgestelde 
procedure.

bevoegde autoriteit genomen/niet genomen 
maatregelen op gebieden waar de in artikel 
1, lid 2, genoemde wetgeving 
samenwerking, coördinatie of 
gezamenlijke besluitvorming door 
bevoegde toezichthoudende autoriteiten 
van meer dan een lidstaat vereist, op eigen 
initiatief of op verzoek van een of meer 
betrokken autoriteiten het initiatief om de 
autoriteiten bij te staan in het tot 
overeenstemming komen overeenkomstig 
de in de leden 2 tot 4 vastgestelde 
procedure.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit stelt een termijn vast voor 
verzoening tussen de bevoegde autoriteiten 
rekening houdend met desbetreffende 
termijnen die in de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving worden bepaald en 
met de complexiteit en urgentie van de 
aangelegenheid.

2. De Autoriteit stelt een termijn vast voor 
verzoening tussen de bevoegde autoriteiten 
rekening houdend met desbetreffende 
termijnen die in de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving worden bepaald en 
met de complexiteit en urgentie van de 
aangelegenheid. In dat stadium treedt de 
Autoriteit als bemiddelaar op.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien aan het einde van de 
verzoeningsfase de bevoegde autoriteiten 
er niet in geslaagd zijn tot 
overeenstemming te komen, kan de 
Autoriteit om de zaak te schikken een 
besluit nemen op grond waarvan de 
bevoegde autoriteiten specifieke 
maatregelen dienen te nemen of van het 
nemen van maatregelen dienen af te zien, 
overeenkomstig het communautaire recht.

3. Indien aan het einde van de 
verzoeningsfase de bevoegde autoriteiten 
er niet in geslaagd zijn tot 
overeenstemming te komen, neemt de 
Autoriteit overeenkomstig de procedure 
van artikel 29, lid 1, tweede alinea, een 
besluit om de zaak te schikken en de 
bevoegde autoriteiten op te dragen de 
kwestie overeenkomstig het EU-recht te 
schikken, met bindende werking voor de 
betrokken bevoegde autoriteiten.
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een bevoegde 
autoriteit het besluit van de Autoriteit niet 
naleeft en er daardoor niet in slaagt te 
verzekeren dat een financiële instelling 
voldoet aan de eisen die krachtens de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving 
rechtstreeks op die instelling toepasselijk 
zijn, de Autoriteit een tot die financiële 
instelling gericht individueel besluit nemen
op grond waarvan die financiële instelling 
de nodige maatregelen dient te nemen om 
te voldoen aan haar verplichtingen op 
grond van het communautaire recht, met 
inbegrip van de stopzetting van haar 
activiteiten.

4. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
Verdrag neemt de Autoriteit, indien een 
bevoegde autoriteit het besluit van de 
Autoriteit niet naleeft en er daardoor niet in 
slaagt te verzekeren dat een financiële 
instelling voldoet aan de eisen die 
krachtens de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving rechtstreeks op die instelling 
toepasselijk zijn, een tot die financiële 
instelling gericht individueel besluit op 
grond waarvan die financiële instelling de 
nodige maatregelen dient te nemen om te 
voldoen aan haar verplichtingen op grond 
van het communautaire recht, met inbegrip 
van de stopzetting van haar activiteiten.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Op grond van lid 4 vastgestelde 
besluiten hebben voorrang op eerdere 
besluiten die door de nationale 
toezichthoudende autoriteiten over 
dezelfde aangelegenheid zijn vastgesteld.
Maatregelen van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten met 
betrekking tot feiten die onderworpen 
worden aan een besluit ingevolge lid 3 of 
4 dienen verenigbaar te zijn met die 
besluiten.
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Autoriteit vermeldt in het in 
artikel 32, lid 6 bedoelde verslag de 
meningsverschillen tussen bevoegde 
autoriteiten, de bereikte overeenkomsten 
en het besluit dat genomen is om die 
meningsverschillen te schikken.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Schikking van intersectorale 

meningsverschillen tussen bevoegde 
autoriteiten

Het Gemengd Comité schikt 
overeenkomstig de procedure van artikel 
11 meningsverschillen die tussen 
krachtens artikel 42 handelende bevoegde 
autoriteiten kunnen ontstaan. 

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit draagt bij tot de 
bevordering van de efficiënte en 
consistente werking van de colleges van 
toezichthouders waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/48/EG en stimuleert de 
coherentie van de toepassing van de 
communautaire wetgeving in de colleges.

1. De Autoriteit draagt bij tot de 
bevordering van en het toezicht op de 
efficiënte, effectieve en consistente 
werking van de colleges van 
toezichthouders waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/48/EG en stimuleert de 
coherentie van de toepassing van het EU-
recht in de colleges.
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit neemt, voor zover zij dit 
passend acht, als waarnemer aan de 
colleges van toezichthouders deel. In het 
kader van die deelname wordt zij 
beschouwd als een "bevoegde autoriteit" in 
de zin van de desbetreffende wetgeving en 
ontvangt zij op haar verzoek alle 
desbetreffende informatie die met een lid 
van het college wordt gedeeld.

2. De Autoriteit neemt, voor zover zij dit 
passend acht, aan de colleges van 
toezichthouders deel. In het kader van die 
deelname wordt zij beschouwd als een 
"bevoegde autoriteit" in de zin van de 
desbetreffende wetgeving en ontvangt zij 
op haar verzoek alle desbetreffende 
informatie die met een lid van het college 
wordt gedeeld.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Autoriteit kan overeenkomstig de 
artikelen 7 en 8 vastgestelde technische 
normen, richtsnoeren en aanbevelingen 
uitvaardigen om de werking van het 
toezicht en door de colleges van de 
toezichthouders vastgestelde beste 
praktijken te harmoniseren.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De nieuwe Autoriteiten moeten een 
wettelijk bindende bemiddelingsrol 
krijgen die hen in staat stelt geschillen 
tussen nationale toezichthouders 
overeenkomstig de procedure van artikel 
11 te schikken. Indien geen 
overeenstemming kan worden bereikt 
tussen de toezichthouders van een 
grensoverschrijdende instelling, moet de 
Autoriteit gemachtigd zijn 
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toezichtbesluiten te nemen die 
rechtstreeks toepasselijk zijn voor de 
betrokken instelling.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Toezicht op financiële instellingen met 

een Uniedimensie

1. Nationale autoriteiten oefenen 
prudentieel toezicht uit op financiële 
instellingen met een Uniedimensie door 
als agent van de Autoriteit op te treden en 
de instructies van de Autoriteit op te 
volgen, ten einde te waarborgen dat in de 
hele Unie dezelfde toezichtregels worden 
toegepast. 
2. De Autoriteit legt haar 
ontwerptoezichtregels voor aan de 
Commissie, en gelijktijdig aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
Commissie bevestigt de 
ontwerptoezichtregels overeenkomstig de 
procedure van artikel 7 of 8.
3. Bij een door de raad van 
toezichthouders overeenkomstig de 
procedure van artikel 29, lid 1 genomen 
besluit wordt vastgesteld welke financiële 
instellingen belangrijke financiële 
instellingen met een Uniedimensie zijn. In 
verband met de normen voor de bepaling 
van dergelijke financiële instellingen 
wordt rekening gehouden met de normen 
die zijn vastgesteld door de Raad voor 
financiële stabiliteit, het Internationaal 
Monetair Fonds en de Bank voor 
internationale betalingen.
4. In samenwerking met de Europese raad 
voor systeemrisico's ontwikkelt de 
Autoriteit een standaard 
informatieformulier voor belangrijke 
instellingen om te zorgen voor een goed 



PE439.143v02-00 40/50 AD\811768NL.doc

NL

beheer van hun systeemrisico's.
5. Om te zorgen voor 
medeverantwoordelijkheid van financiële 
instellingen met een Uniedimensie, de 
belangen van depositohouders in de Unie 
te beschermen en de kosten van een 
systeembrede financiële crisis voor de 
belastingbetalers te beperken, wordt een 
Europees Fonds voor Financiële 
Bescherming (het Fonds) opgericht. Het 
Fonds speelt een rol in het bijstaan van de 
financiële instellingen van de Unie bij de 
aanpak van problemen wanneer 
dergelijke problemen de financiële 
stabiliteit van de interne financiële markt 
van de Unie zouden kunnen bedreigen. 
Het Fonds wordt gefinancierd met 
bijdragen van die financiële instellingen. 
De bijdrage van iedere financiële 
instelling wordt berekend in 
overeenstemming met normen die goed 
beheer belonen. Deze bijdragen komen in 
de plaats van de bijdragen aan 
soortgelijke nationale fondsen. 
6. Indien de geaccumuleerde middelen uit 
de bijdragen van de banken niet volstaan 
om de crisis op te lossen, kunnen de 
middelen van het Fonds worden verhoogd 
door middel van schuldemissies. Lidstaten 
kunnen in uitzonderlijke omstandigheden 
schuldemissies van het Fonds 
vergemakkelijken door garanties te 
verlenen, tegen een vergoeding die het 
aangegane risico naar behoren 
weerspiegelt. Deze garanties worden door 
de lidstaten gedeeld overeenkomstig de in 
lid 7 vermelde criteria.
7. Wanneer in buitengewone en 
uitzonderlijke omstandigheden en in de 
context van een systeemcrisis, een of 
meerdere instellingen in gebreke blijven 
en de beschikbare middelen ontoereikend 
zijn, pakken de betrokken lidstaten de 
desbetreffende lasten aan overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
bestaande memorandum van 
overeenstemming, dat wordt
geamendeerd. De regelingen inzake 
lastendeling kunnen een of meer van de 
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volgende aspecten bevatten: de deposito's 
van de instelling; de activa (uitgedrukt in 
boekwaarde, marktwaarde of 
risicogewogen waarde), de inkomsten of 
het betalingssysteemaandeel van de 
instelling. 
8. Lidmaatschap van het Fonds vervangt 
het lidmaatschap van de bestaande 
nationale depositogarantieregelingen voor 
de instellingen van de Unie die daarin 
deelnemen. Het Fonds wordt beheerd 
door een comité, dat door de Autoriteit 
voor een mandaat van vijf jaar wordt 
benoemd. De leden van het comité worden 
gekozen uit personeelsleden van de 
nationale autoriteiten. Er wordt een 
Adviesraad opgericht waarin de financiële 
instellingen die deelnemen in het Fonds, 
zitting hebben. 

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Autoriteit delegeert aan de 
autoriteiten in de lidstaten de taken en 
verantwoordelijkheden in verband met het 
toezicht op prudentieel toezicht op 
financiële instellingen met een 
Uniedimensie waarnaar in artikel 12 bis 
wordt verwezen.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit vertegenwoordigt de 
Europese Unie in alle internationale fora 
inzake regelgeving voor of toezicht op de 
onder in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving vallende instellingen.

Amendement 77
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de bevoegdheden van de 
communautaire instellingen kan de 
Autoriteit contacten met toezichthoudende 
autoriteiten uit derde landen ontwikkelen.
Zij kan administratieve regelingen met 
internationale organisaties en 
overheidsinstanties van derde landen 
sluiten.

Onverminderd de bevoegdheden van de 
instellingen van de Unie en de lidstaten
kan de Autoriteit contacten met 
toezichthoudende autoriteiten uit derde 
landen, met internationale organisaties en 
overheidsinstanties van derde landen 
ontwikkelen en met hen administratieve 
regelingen sluiten.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit werkt nauw samen met het 
ECSR. Zij verstrekt het ECSR regelmatig 
actuele informatie die nodig is voor de 
vervulling van zijn taken. Alle voor de 
vervulling van zijn taken nodige gegevens 
die niet in een samengevatte of 
geaggregeerde vorm beschikbaar zijn, 
worden op met redenen omkleed verzoek 
onverwijld aan het ECSR verstrekt, als 
bepaald in artikel [15] van Verordening 
(EG) nr. …./… [ECSR].

2. De Autoriteit werkt nauw samen met het 
ECSR. Zij verstrekt het ECSR regelmatig 
actuele informatie die nodig is voor de 
vervulling van zijn taken. Alle voor de 
vervulling van zijn taken nodige gegevens 
die niet in een samengevatte of 
geaggregeerde vorm beschikbaar zijn, 
worden op met redenen omkleed verzoek 
onverwijld aan het ECSR verstrekt, als 
bepaald in artikel [15] van Verordening 
(EG) nr. …./… [ECSR]. De Autoriteit stelt 
een passend protocol op voor de 
ontsluiting van vertrouwelijke informatie 
over afzonderlijke financiële instellingen.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond 
van de artikelen 10 en 11 vastgesteld 
besluit in geen enkel opzicht afbreuk doet 
aan de budgettaire verantwoordelijkheden 
van de lidstaten.

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond 
van de artikelen 10 en 11 vastgesteld 
besluit niet rechtstreeks en op significante 
wijze afbreuk doet aan de budgettaire 
verantwoordelijkheden van de lidstaten.
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Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In zijn kennisgeving rechtvaardigt de 
lidstaat waarom en toont hij duidelijk aan
hoe het besluit aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden afbreuk doet.

In zijn kennisgeving rechtvaardigt de 
lidstaat waarom en legt hij een 
effectbeoordeling voor om aan te tonen in 
hoeverre het besluit aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden afbreuk doet.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voorzitter wordt na een open 
selectieprocedure door de raad van 
toezichthouders benoemd op basis van 
verdienste, vaardigheden, kennis van 
financiële instellingen en markten en 
relevante ervaring met betrekking tot 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving.

2. De voorzitter wordt na een door de 
Commissie georganiseerde en beheerde 
open selectieprocedure benoemd op basis 
van verdienste, bekwaamheid, kennis van 
financiële instellingen en markten en 
relevante ervaring met betrekking tot 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie legt een lijst van drie 
kandidaten voor aan het Europees 
Parlement. Na deze kandidaten te hebben 
gehoord, kiest het Europees Parlement 
een van hen. De aldus gekozen kandidaat 
wordt benoemd door de raad van 
toezichthouders.
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Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het Europees Parlement van 
mening is dat geen van de voorgedragen 
kandidaten naar behoren voldoet aan de 
in de eerste alinea genoemde 
kwalificaties, wordt de open 
selectieprocedure opnieuw gestart.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vóór de benoeming dient het Europees 
Parlement zijn goedkeuring te verlenen 
aan de door de raad van toezichthouders 
geselecteerde kandidaat.

Schrappen

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement kan de 
voorzitter of zijn vervanger, met volledige 
inachtneming van zijn onafhankelijkheid, 
verzoeken regelmatig een verklaring af te 
leggen voor zijn bevoegde commissie en
vragen van de leden van die commissie te 
beantwoorden.

1. Ten minste een maal per kwartaal legt 
de voorzitter een verklaring af voor het 
Europees Parlement en beantwoordt hij 
de vragen van de leden van het Europees 
Parlement.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Parlement kan de 2. De voorzitter brengt aan het Europees 
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voorzitter ook verzoeken verslag uit te 
brengen over de uitvoering van zijn taken.

Parlement verslag uit over de uitvoering 
van zijn taken wanneer hem daarom wordt 
verzocht en ten minste 15 dagen voordat 
hij de in lid 1 bedoelde verklaring aflegt.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitvoerend directeur wordt na een 
open selectieprocedure door de raad van 
toezichthouders benoemd op basis van 
verdienste, vaardigheden, kennis van 
financiële instellingen en markten, 
relevante ervaring met betrekking tot 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving en managementervaring.

2. De uitvoerend directeur wordt na een 
door de Commissie georganiseerde en 
beheerde open selectieprocedure en na 
bekrachtiging door het Europees 
Parlement door de raad van 
toezichthouders benoemd op basis van 
verdienste, vaardigheden, kennis van 
financiële instellingen en markten, 
relevante ervaring met betrekking tot 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving en managementervaring.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Schrappen
Samenstelling

1. De Autoriteit maakt deel uit van het 
ESFT, dat als netwerk van 
toezichthouders functioneert.
2. Het ESFT bestaat uit de volgende 
instanties:
a) de autoriteiten van de lidstaten, als 
gespecificeerd in artikel 1, lid 2, van deze 
verordening, artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. …/… [EAVB] en 
artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
…/… [EAEM];
b) de Autoriteit;
c) de in het kader van artikel 1 van 
Verordening (EG) nr. .../… [EAVB] 
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opgerichte Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen;
d) de in het kader van artikel 1 van 
Verordening (EG) nr. …/… [EAEM] 
opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten;
e) het in artikel 40 bedoelde Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten;
f) de Commissie, voor het uitvoeren van 
de in de artikelen 7, 9 en 10 bedoelde 
taken.
3. De Autoriteit werkt regelmatig en nauw 
samen met deze autoriteiten, zorgt voor de 
intersectorale samenhang van de 
werkzaamheden en bepaalt met de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten via 
het bij artikel 40 opgerichte Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten een gemeenschappelijk 
standpunt op het gebied van het toezicht 
op financiële conglomeraten en andere 
intersectorale kwesties.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IV – afdeling 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten

Gemengd Comité 

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Gemengd Comité dient als forum 
waarmee de autoriteit regelmatig en nauw 
samenwerkt en zorgt voor de intersectorale 
samenhang met de Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

2. Het Gemengd Comité dient als forum 
waarmee de Autoriteit regelmatig en nauw 
samenwerkt en zorgt voor de intersectorale 
samenhang en kennisvergaring met de 
Europese toezichthoudende autoriteit 
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en de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten.

(Banken) en de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Effecten en markten), met name 
op het gebied van:.

- financiële conglomeraten;
- financiële verslaglegging en controle;

- microprudentiële analyses voor 
financiële stabiliteit;
- retail-investeringsproducten;
- maatregelen tegen witwaspraktijken;
alsmede
- informatie-uitwisseling met de Europese 
raad voor systeemrisico's, en ontwikkeling 
van de betrekkingen tussen de Europese 
raad voor systeemrisico's en de Europese 
toezichthoudende autoriteiten;

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Autoriteit stelt adequate middelen 
ter beschikking voor de administratieve 
ondersteuning van het Gemengd Comité 
van Europese toezichthoudende 
autoriteiten. Deze omvatten personele, 
administratieve, infrastructuur- en
operationele kosten.

3. Het Gemengd Comité heeft een 
permanent secretariaat dat bestaat uit 
gedetacheerd personeel van de drie
Europese toezichthoudende autoriteiten.
De Autoriteit levert een redelijk bijdrage 
aan de huishoudelijke, infrastructuur- en
werkingskosten.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alleen toezichthoudende 
autoriteiten die deel uitmaken van het 
Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht zijn gemachtigd toezicht uit te 
oefenen op financiële instellingen die in 
de Unie opereren.
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Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 bis
Toezicht

Indien een belangrijke financiële 
instelling meerdere sectoren beslaat, 
besluit het Gemengd Comité welk deel van 
de Autoriteit als leidende bevoegde 
autoriteit optreedt en/of bindende 
besluiten neemt om problemen tussen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
op te lossen.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In geval van niet-contractuele 
aansprakelijkheid vergoedt de Autoriteit 
overeenkomstig de algemene beginselen 
die de wetgevingen van de lidstaten 
gemeen hebben, alle schade die door de 
Autoriteit zelf of door het personeel ervan 
bij de uitoefening van hun taken is 
veroorzaakt. Het Hof van Justitie heeft 
rechtsbevoegdheid in geschillen over de 
vergoeding van dergelijke schade.

1. In geval van niet-contractuele 
aansprakelijkheid vergoedt de Autoriteit 
overeenkomstig de algemene beginselen 
die de wetgevingen van de lidstaten 
gemeen hebben, de verwijtbare schade die 
door de Autoriteit zelf of door het 
personeel ervan bij de uitoefening van hun 
taken is veroorzaakt. Het Hof van Justitie 
heeft rechtsbevoegdheid in geschillen over 
de vergoeding van dergelijke schade.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In haar verslag beoordeelt de 
Commissie onder andere: de mate van 
convergentie die de nationale autoriteiten 
bij de standaardtoezichtpraktijken hebben 
bereikt; de werking van de colleges van 
toezichthouders; het mechanisme voor 
toezicht op grensoverschrijdende 
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instellingen, met name die met een 
Uniedimensie; de werking van artikel 23 
met betrekking to vrijwaring en 
regelgevers; convergentie van het toezicht 
op het gebied van crisisbeheer en –
oplossing in de Unie en de vraag of 
prudentiële werkzaamheden en zakelijke 
activiteiten moeten worden gekoppeld of 
gescheiden. Het verslag dient voorstellen 
de bevatten over de verdere ontwikkeling 
van de rol van de Autoriteit en het ESFT, 
met het oog op verwezenlijking van een 
geïntegreerde Europese toezichtstructuur.
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