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Amendement 151
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

tot oprichting van een Europese Autoriteit
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

tot oprichting van een Europese 
Toezichthoudende Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen

Or. en

Amendement 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De financiële crisis in 2007/2008 heeft 
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.

(1) De financiële crisis in 2007/2008 heeft 
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 recht van de Unie en 
vertrouwen tussen nationale 
toezichthouders aan het licht gebracht. 
(Dit amendement geldt voor de hele tekst.)

Or. en

Motivering

Aanpassing aan het Verdrag van Lissabon.
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Amendement 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 geheel de 
Gemeenschap in grotere mate worden 
geharmoniseerd en op coherente wijze 
worden toegepast. Er moeten een Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen alsmede een Europese 
Bankautoriteit 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 en communautaire 
toezichthoudende autoriteiten, waarbij het 
dagelijkse toezicht op financiële 
instellingen die niet over een Unie-
dimensie beschikken, op nationaal niveau 
blijft. Colleges van toezichthouders dienen 
toezicht te houden op 
grensoverschrijdende instellingen die niet 
over een Unie-dimensie beschikken. Het 
toezicht op financiële instellingen met een 
Unie-dimensie dient geleidelijk aan te 
worden overgenomen door de Europese 
Toezichthoudende Autoriteit. Voorts 
moeten de regels voor financiële 
instellingen in geheel de Unie in grotere 
mate worden geharmoniseerd en op 
coherente wijze worden toegepast. Er 
moeten een Europese Toezichthoudende
Autoriteit (Verzekeringen en 
bedrijfspensioenen) ("de Autoriteit")
alsmede een Europese Toezichthoudende 
Autoriteit (Banken), een Europese 
Toezichthoudende Autoriteit (Effecten en 
markten) en een Europese 
Toezichthoudende Autoriteit (Gemengd 
Comité) worden opgericht. Het Europees 
Comité voor systeemrisico's dient deel uit 
te maken van het Europees Systeem van 
Financiële Toezichthouders.

Or. en

Motivering

Het Europees Systeem van Financiële Toezichthouders moet worden aangepast aan de 
daadwerkelijke situaties van de financiële instellingen.
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Amendement 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen ("de 
Autoriteit") dient, ten voordele van de
economie in het algemeen, daaronder 
begrepen de financiële instellingen en 
andere stakeholders, consumenten en 
werknemers, te handelen met het oog op 
het verbeteren van de werking van de 
interne markt - onder meer door een hoog, 
effectief en consistent niveau van 
regelgeving en toezicht te verzekeren, 
rekening houdend met de verschillende 
belangen van alle lidstaten -, het 
beschermen van verzekeringnemers en 
andere begunstigden, het beschermen van 
de integriteit, efficiëntie en ordelijke 
werking van de financiële markten, het 
bewaren van de stabiliteit van het 
financieel systeem en het versterken van de 
internationale toezichthoudende 
coördinatie. Om haar doelstellingen te 
kunnen vervullen, is het nodig en passend 
dat de Autoriteit een communautair
orgaan met rechtspersoonlijkheid is en 
juridische, administratieve en financiële 
autonomie bezit.

(9) De Autoriteit dient, ten voordele van de 
economie in het algemeen, daaronder 
begrepen de financiële instellingen en 
andere stakeholders, consumenten en 
werknemers, te handelen met het oog op 
het verbeteren van de werking van de 
interne markt - onder meer door een hoog, 
effectief en consistent niveau van 
regelgeving en toezicht te verzekeren, 
rekening houdend met de verschillende 
belangen van alle lidstaten -, het 
voorkomen van regelgevingsarbitrage en 
het waarborgen van gelijke 
concurrentievoorwaarden, het beschermen 
van verzekeringnemers en andere 
begunstigden, het beschermen van de 
integriteit, efficiëntie en ordelijke werking 
van de financiële markten, het bewaren van 
de stabiliteit van het financieel systeem, 
het bevorderen van toezichtconvergentie 
en het versterken van de internationale 
toezichthoudende coördinatie, daarbij 
rekening houdend met de noodzaak van 
de stimulering van concurrentie en 
innovatie op de interne markt en de 
waarborging van het 
concurrentievermogen op mondiaal 
niveau. Om haar doelstellingen te kunnen 
vervullen, is het nodig en passend dat de 
Autoriteit een EU-orgaan met 
rechtspersoonlijkheid is en juridische, 
administratieve en financiële autonomie 
bezit.

Or. en
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Amendement 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In zaak C-217/04, Verenigd 
Koninkrijk tegen Europees Parlement en 
Raad van de Europese Unie, oordeelde 
het Hof van Justitie dat "uit de 
bewoordingen van artikel 95 EG niet kan 
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 lijkt". Krachtens 
artikel 95 van het EG-Verdrag (thans 
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 10 
maart 20042, en ook de Autoriteit zal bij 
verordening worden opgericht.
1  Arrest van 2 mei 2006, paragraaf 44.
2 PB L 77 van 13.3.2004, blz.1.

Or. en

Motivering

Rechtspraak met betrekking tot maatregelen gericht tot de EU-instellingen of communautaire 
organen.
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Amendement 156
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen om, mede 
door de invoering één enkel wetboek, te 
zorgen voor een vlak speelveld en adequate 
bescherming van verzekeringnemers, 
andere begunstigden en consumenten in 
Europa. 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 communautaire 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 
communautaire 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.

(13) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen om, mede 
door de invoering één enkel wetboek, te 
zorgen voor een vlak speelveld en adequate 
bescherming van verzekeringnemers, 
andere begunstigden en consumenten in 
Europa. Als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise is het 
efficiënt en passend om de Autoriteit op bij 
het recht van de Unie vastgestelde 
gebieden te belasten met de uitwerking van 
voorstellen voor technische normen die 
geen beleidskeuzen inhouden. Die normen 
mogen derhalve niet in strijd zijn met de 
wetgeving van de afzonderlijke lidstaten, 
aangezien deze wetgeving een 
beleidskeuze impliceert. De Commissie 
moet deze voorstellen voor technische 
normen bevestigen overeenkomstig het 
recht van de Unie om er bindende 
rechtskracht aan te geven. De voorstellen 
voor technische normen moeten door de 
Commissie overeenkomstig duidelijke en 
transparante regels worden vastgesteld of 
verworpen. Zij worden verworpen indien 
zij bijvoorbeeld onverenigbaar zijn met het 
recht van de Unie, het 
evenredigheidsbeginsel niet respecteren of 
indruisen tegen de fundamentele 
beginselen van de interne markt voor 
financiële diensten zoals weergegeven in 
het acquis van de EU-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.

Or. en
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Amendement 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) 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.

(14) 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 
recht van de Unie, 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 
Europese 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.

Or. en

Motivering

De bevoegdheden van de Commissie in verband met de bevestiging van technische normen om er 
bindende rechtskracht aan te geven, moeten worden beperkt, ten einde de Autoriteit een 
beslissende rol te doen toekomen. De Commissie kan de bevestiging van die normen alleen in 
zeer specifieke gevallen weigeren. 

Amendement 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Op niet door technische normen 
geregelde gebieden moet de Autoriteit 

(15) Op niet door technische normen 
geregelde gebieden moet de Autoriteit 
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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.

bevoegd zijn om richtsnoeren en 
aanbevelingen betreffende de toepassing 
van de EU-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 publiekelijk motiveren omwille van 
volledige transparantie ten opzichte van 
de marktdeelnemers. Op niet door 
technische normen geregelde gebieden 
dient de Autoriteit beste praktijken vast te 
stellen en te verspreiden.

Or. en

Motivering

Om aanbevelingen ter oriëntatie een zo bindend mogelijk karakter te geven, moeten zij bekend 
worden gemaakt aan de marktdeelnemers en het publiek.

Amendement 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) 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.

(18) Indien de nationale autoriteit de 
aanbeveling niet binnen een door de 
Autoriteit vastgestelde termijn naleeft, 
moet de Autoriteit, teneinde de naleving 
van het EU-recht te verzekeren, tot de 
nationale toezichthoudende autoriteit 
onverwijld een besluit kunnen 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 betreffende de 
werking van de Europese Unie. 

Or. en
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Motivering

Aanpassing aan het Verdrag van Lissabon.

Amendement 160
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) 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.

(18) Daar waar de nationale autoriteit de 
aanbeveling niet naleeft, moet de 
Commissie gemachtigd zijn, teneinde de 
naleving van het recht van de Europese 
Unie te verzekeren, tot de nationale 
toezichthoudende autoriteit een formeel 
advies 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 258 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 161
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) 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 

Schrappen
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belangrijke mate een oordeel inhoudt, 
moet deze bevoegdheid bij de Commissie 
berusten. Voor een effectieve reactie op de 
noodsituatie moet, wanneer maatregelen 
van de 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.

Or. en

Amendement 162
Diogo Feio

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) 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 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 

(20) Ernstige bedreigingen van de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 
markten of de stabiliteit van het financieel 
systeem in de Europese Unie vereisen een 
snelle en gezamenlijke reactie op het
niveau van de Europese Unie. De 
Autoriteit moet bijgevolg de nationale 
toezichthoudende autoriteiten kunnen 
verplichten tot het nemen van bepaalde 
maatregelen om een noodsituatie te 
verhelpen. De bevoegdheid om te bepalen 
of er sprake is van een noodsituatie moet, 
gezien het gevoelige karakter van een 
dergelijke beslissing, bij de Raad berusten, 
die vooraf op passende wijze overleg 
pleegt met de Commissie, het ECSR en, 
waar nodig, de Europese 
toezichthoudende autoriteiten. 
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markten te herstellen.

Or. en

Amendement 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) 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 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.

(20) 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 het niveau van de 
Unie. 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 te bepalen of er 
sprake is van een noodsituatie. Voor een 
effectieve reactie op de noodsituatie moet, 
wanneer maatregelen van de 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 het
recht van de Unie 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.

Or. en

Motivering

Als orgaan dat verantwoordelijk is voor het macro-economisch toezicht is het ECSR de meest 
aangewezen instantie om te bepalen of er sprake is van een noodsituatie.
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Amendement 164
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) 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 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.

(20) 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 het niveau van de 
Unie. 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 Raad berusten. 
Voor een effectieve reactie op de 
noodsituatie moet, wanneer maatregelen 
van de 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 het recht van de 
Unie 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.

Or. en

Amendement 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om een efficiënt en effectief toezicht 
en een evenwichtige inoverwegingneming 
van de standpunten van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten in de 
verschillende lidstaten te verzekeren, moet 

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

de Autoriteit in staat zijn om 
meningsverschillen tussen die autoriteiten, 
daaronder begrepen binnen de colleges van 
toezichthouders, met bindend effect te 
schikken. Er dient voorzien te worden in 
een verzoeningsfase, tijdens welke de 
nationale toezichthoudende autoriteiten tot 
een overeenkomst kunnen komen. De 
desbetreffende bevoegdheid van de 
Autoriteit moet worden omschreven in de 
in artikel 1, lid 2, genoemde sectorale 
wetgeving. 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 het recht van de Unie die 
rechtstreeks op hen van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op artikel 11, lid 1, met betrekking tot de 
reikwijdte van de "bindende bemiddeling". In de voorgestelde verordening dienen alleen de 
bevoegdheden van de EAVB met betrekking tot "bindende bemiddeling" en de procedures 
daarvoor te worden aangegeven. In de sectoriale wetgeving moet de reikwijdte van "bindende 
bemiddeling" echter per geval worden aangegeven.

Amendement 166
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om een efficiënt en effectief toezicht 
en een evenwichtige inoverwegingneming 
van de standpunten van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten in de 
verschillende lidstaten te verzekeren, moet 

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

de Autoriteit in staat zijn om 
meningsverschillen tussen die autoriteiten, 
daaronder begrepen binnen de colleges van 
toezichthouders, met bindend effect te 
schikken. Er dient voorzien te worden in 
een verzoeningsfase, tijdens welke de 
nationale toezichthoudende autoriteiten tot 
een overeenkomst 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 recht
van de Unie 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 het recht van de Unie die 
rechtstreeks op hen van toepassing zijn. 
Indien de relevante EU-wetgeving de 
lidstaten discretionaire bevoegdheden 
verleent, mogen de door de Autoriteit 
genomen besluiten geen beletsel vormen 
voor de uitoefening van die discretionaire 
bevoegdheden overeenkomstig het recht 
van de Unie.

Or. en

Amendement 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om een efficiënt en effectief toezicht 
en een evenwichtige inoverwegingneming 
van de standpunten van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten in de 
verschillende lidstaten te verzekeren, moet 
de Autoriteit in staat zijn om 

(21) Om een efficiënt en effectief toezicht 
en een evenwichtige inoverwegingneming 
van de standpunten van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten in de 
verschillende lidstaten te verzekeren, moet 
de Autoriteit in staat zijn om 



PE439.455v01-00 16/81 AM\808172NL.doc

NL

meningsverschillen tussen die autoriteiten, 
daaronder begrepen binnen de colleges van 
toezichthouders, met bindend effect te 
schikken. Er dient voorzien te worden in 
een verzoeningsfase, tijdens welke de 
nationale toezichthoudende autoriteiten tot 
een overeenkomst 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.

meningsverschillen tussen die autoriteiten, 
daaronder begrepen binnen de colleges van 
toezichthouders, met bindend effect te 
schikken. Er dient voorzien te worden in 
een verzoeningsfase, tijdens welke de 
nationale toezichthoudende autoriteiten tot 
een overeenkomst 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 recht 
van de Unie 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 het recht van de Unie die 
rechtstreeks op hen van toepassing zijn. Dit 
geldt ook in geval van meningsverschillen 
binnen een college van toezichthouders.

Or. en

Motivering

Dit amendement voorziet in een regeling voor de schikking van meningsverschillen binnen een 
college van toezichthouders.

Amendement 168
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21 bis. Bovendien hebben de leiders van 
de G20 er in hun verklaring 
"Strengthening the Financial System", 
aangenomen op de G20-top van 2 april 
2009, voor gepleit richtsnoeren voor 
toezichthoudende colleges vast te stellen 
en de oprichting en werking van alsmede 
de deelname aan die colleges te 
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ondersteunen, onder meer door 
voortdurend na te gaan welke de meest 
systeemrelevante grensoverschrijdende 
ondernemingen zijn. 

Or. en

Amendement 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De crisis heeft ernstige 
tekortkomingen in de bestaande aanpak 
van het toezicht op grensoverschrijdende 
financiële instellingen blootgelegd, met 
name ten aanzien van de grootste en 
meest complexe instellingen, waarvan het 
faillissement schade kan toebrengen aan 
het hele systeem. Deze tekortkomingen 
worden veroorzaakt door de verschillen in 
actieradius tussen de financiële 
instellingen enerzijds en de 
toezichthoudende organen anderzijds. 
Terwijl die financiële instellingen op een 
markt zonder grenzen opereren, houdt de 
jurisdictie van de toezichthoudende 
organen op bij de nationale grenzen.

Or. en

Motivering
De crisis heeft ernstige tekortkomingen in het toezicht op grensoverschrijdende financiële 
instellingen aan het licht gebracht, met name wat betreft zogenoemde grote en complexe 
instellingen ("too big to fail").
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Amendement 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) De samenwerkingsmechanismen 
waarmee getracht werd om deze 
asynchronie op te lossen, zijn 
ontoereikend gebleken. In het in maart in 
het Verenigd Koninkrijk verschenen 
rapport-Turner wordt erop gewezen dat 
deugdelijker regelingen ofwel meer 
nationale bevoegdheden vergen, wat een 
minder open interne markt zou betekenen, 
ofwel een hogere mate van Europese 
integratie. 

Or. en

Motivering

De tot nu toe toegepaste samenwerkingsmechanismen zijn ontoereikend gebleken om de 
ineenstorting van grote en complexe financiële instellingen te voorkomen, zodat de stabiliteit van 
het gehele financiële stelsel in gevaar is.

Amendement 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 quater) Een oplossing op Unie-niveau 
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 EU-dimensie 
geleidelijk worden overgedragen aan een 
EU-autoriteit. Tot financiële instellingen 
met een EU-dimensie behoren zowel de 
instellingen die grensoverschrijdend 
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opereren als die welke op nationaal 
grondgebied actief zijn, voorzover 
faillissement ervan de stabiliteit van de 
interne financiële markt van de Unie zou 
kunnen bedreigen.

Or. en

Motivering

Een Europese oplossing vergt sterkere colleges van toezichthouders en een Europese autoriteit 
die belast is met het toezicht op instellingen met een EU-dimensie. In het rapport-Turner (blz. 
37) werd gesteld dat voor een dergelijke gemeenschappelijke aanpak op Europees niveau meer 
coördinatie, regulering en toezicht en betere depositogaranties vereist zijn.

Amendement 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 quinquies) Een oplossing op nationaal 
niveau houdt in dat de lidstaten van 
ontvangst meer bevoegdheden zouden 
moeten krijgen bij de regulering van en 
het toezicht op dochterondernemingen 
van bedrijven die in andere lidstaten zijn 
gevestigd.

Or. en

Motivering

Een van de lessen die uit de crisis kunnen worden getrokken, is dat de huidige voorschriften en 
regelingen onhoudbaar zijn voor de toekomst en dat er wijzigingen nodig zijn die ofwel leiden tot 
een sterkere coördinatie op Europees niveau of tot een oplossing op nationaal niveau; in dit 
laatste geval zou de toezichthouder in de lidstaat van ontvangst meer bevoegdheden moeten 
krijgen. 
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Amendement 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 sexies) Colleges van toezichthouders 
dienen de bevoegdheid te hebben 
toezichtregels op te stellen, ten einde een 
coherente toepassing van het recht van de 
Unie te bevorderen. De Autoriteit moet het 
recht hebben in alle opzichten aan de 
colleges van toezichthouders deel te 
nemen om de werking van het informatie-
uitwisselingsproces te stroomlijnen en 
binnen de colleges convergentie en 
consistentie in de toepassing van het recht 
van de Unie 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.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft ten doel de Autoriteit binnen de colleges van toezichthouders een leidende 
rol te geven bij de oplossing van geschillen tussen nationale toezichthouders.

Amendement 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 septies) De colleges van 
toezichthouders dienen een belangrijke 
rol te spelen in het efficiënte, effectieve en 
consistente toezicht op 
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grensoverschrijdende financiële 
instellingen die geen EU-dimensie 
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 
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.

Or. en

Motivering

De op colleges van toezichthouders gebaseerde oplossing maakt geen einde aan de 
versnippering van toezichtcriteria en -praktijken.

Amendement 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Het prudentieel toezicht op 
financiële instellingen met een EU-
dimensie dient te worden toevertrouwd 
aan de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Verzekeringen en 
bedrijfspensioenen). Nationale 
toezichthouders moeten als agenten van 
de Europese toezichthoudende autoriteit 
(Verzekeringen en bedrijfspensioenen) 
optreden en gebonden zijn door de 
instructies van die Autoriteit wanneer zij 
toezicht uitoefenen op 



PE439.455v01-00 22/81 AM\808172NL.doc

NL

grensoverschrijdende instellingen met een 
EU-dimensie.

Or. en

Motivering

Het prudentieel toezicht op instellingen met een EU-dimensie moet worden toevertrouwd aan de 
Autoriteit (die optreedt via de nationale toezichthouders).

Amendement 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) De financiële instellingen met een 
EU-dimensie moeten met inachtneming 
van de internationale normen worden 
geïdentificeerd.

Or. en

Motivering

Identificatie van financiële instellingen met een EU-dimensie.

Amendement 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quater) Er dient een Europees 
Verzekeringsgarantiestelsel ("het 
Stelsel") te worden opgericht ter 
bescherming van verzekeringnemers en 
begunstigden en van instellingen wanneer 
deze geconfronteerd worden met 
problemen die de financiële stabiliteit van 
de Europese interne financiële markt 
zouden kunnen bedreigen. Het Stelsel 
dient te worden gefinancierd uit bijdragen 
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van die instellingen, via schuldemissies 
van het Stelsel of, in buitengewone 
omstandigheden, door bijdragen van de 
betrokken lidstaten overeenkomstig vooraf 
overeengekomen criteria (gewijzigd 
memorandum van overeenstemming). De 
bijdragen aan het Stelsel moeten in de 
plaats komen van de bijdragen aan de 
nationale verzekeringsgarantieregelingen.

Or. en

Motivering

Er dient een Europees stelsel te worden opgericht om het risico voor de belastingbetaler tot een 
minimum te beperken. Deze oplossing correspondeert met die van de verordening tot oprichting 
van de Europese Bankautoriteit.

Amendement 178
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(23) De delegatie van taken en 
verantwoordelijkheden kan in verband met 
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. 
Een lidstaat mag de bevoegdheid van de 
nationale toezichthoudende autoriteit tot 
het delegeren van haar taken beperken. 
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 moet een nationale 
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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 
zorgen dat informatie over overeenkomsten 
tijdig, transparant en gemakkelijk 
toegankelijk voor alle betrokken partijen 
beschikbaar is.

toezichthoudende autoriteit, de 
gedelegeerde, over een bepaalde 
toezichtaangelegenheid in haar naam in 
plaats van een andere nationale 
toezichthoudende autoriteit kunnen 
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 
wetgeving van de Unie 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 
zorgen dat informatie over overeenkomsten 
tijdig, transparant en gemakkelijk 
toegankelijk voor alle betrokken partijen 
beschikbaar is. 

Or. en

Amendement 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De delegatie van taken en (23) De delegatie van taken en 
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verantwoordelijkheden kan in verband met 
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 

verantwoordelijkheden kan in verband met 
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 moet 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 
kunnen 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 
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overeenkomsten dient bij de Autoriteit te 
worden gecentraliseerd om ervoor te 
zorgen dat informatie over overeenkomsten 
tijdig, transparant en gemakkelijk 
toegankelijk voor alle betrokken partijen 
beschikbaar is.

overeenkomsten dient bij de Autoriteit te 
worden gecentraliseerd om ervoor te 
zorgen dat informatie over overeenkomsten 
tijdig, transparant en gemakkelijk 
toegankelijk voor alle betrokken partijen 
beschikbaar is. 

Or. en

Motivering

Er dient een Europees stelsel te worden opgericht om het risico voor de belastingbetaler tot een 
minimum te beperken. Deze oplossing correspondeert met die van de verordening tot oprichting 
van de Europese Bankautoriteit. 

Amendement 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De Autoriteit dient een 
gecoördineerde communautaire
toezichtreactie actief te bevorderen, in het 
bijzonder daar waar ongunstige 
ontwikkelingen de ordelijke werking en 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van het financieel systeem in de 
Gemeenschap in gevaar kunnen brengen. 
De Autoriteit dient, naast haar 
bevoegdheden om in noodsituaties 
maatregelen te nemen, bijgevolg met een 
algemene coördinerende functie binnen 
het Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders te worden belast. De 
doorstroming van alle relevante informatie 
tussen nationale toezichthoudende 
autoriteiten moet centraal staan bij de 
maatregelen die de Autoriteit neemt.

(26) De Autoriteit dient een 
gecoördineerde toezichtreactie van de Unie 
actief te bevorderen, in het bijzonder om de 
ordelijke werking en integriteit van de 
financiële markten of de stabiliteit van het 
financieel systeem in de Unie te 
waarborgen. De Autoriteit dient, naast 
haar bevoegdheden om in noodsituaties 
maatregelen te nemen, bijgevolg met een 
algemene coördinerende functie te worden 
belast. De doorstroming van alle relevante 
informatie tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten moet 
centraal staan bij de maatregelen die de 
Autoriteit neemt.

Or. en

Motivering

In dit amendement komt de coördinerende functie die de Autoriteit heeft om de goede werking 
van de financiële markten te garanderen, beter tot uitdrukking.
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Amendement 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) 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 
respecteert in de betrekkingen met 
autoriteiten buiten de Gemeenschap en op 
internationale fora ten volle de bestaande 
taken en bevoegdheden van de Europese 
instellingen.

(28) 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. 

Or. en

Motivering

De Europese Unie dient in het kader van internationale organisaties met één stem te spreken.

Amendement 182
Kay Swinburne

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) 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 
respecteert in de betrekkingen met 
autoriteiten buiten de Gemeenschap en op 
internationale fora ten volle de bestaande 
taken en bevoegdheden van de Europese 
instellingen.

(28) 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 Unie te 
bevorderen. De Autoriteit dient in de 
betrekkingen met autoriteiten buiten de 
Unie en op internationale fora de bestaande 
taken en bevoegdheden van de lidstaten en 
de Europese instellingen ten volle te 
respecteren.

Or. en
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Amendement 183
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) De Autoriteit bepaalt met 
betrekking tot de toezichthouders die bij 
colleges van toezichthouders werkzaam 
zijn, in voorkomend geval welke 
informatie bij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten relevant is 
en verzamelt deze. Bovendien houdt zij 
volledig rekening met de bestaande 
regelingen tussen nationale bevoegde 
autoriteiten en toezichthouders van derde 
landen, rekening houdend met de centrale 
crisisbeheersgroepen van internationale 
colleges die volledige toegang hebben tot 
informatie. De Autoriteit dient deel uit te 
maken van de crisisbeheersgroepen. 

Or. en

Amendement 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Nauwe samenwerking tussen de 
Autoriteit en het Europees Comité voor 
systeemrisico’s is van essentieel belang 
voor een volkomen doeltreffende werking 
van het Europese Comité voor 
systeemrisico’s en de follow-up van zijn 
waarschuwingen en aanbevelingen. De 
Autoriteit moet alle relevante informatie 
met het Europees Comité voor 
systeemrisico’s delen. Gegevens in 
verband met afzonderlijke ondernemingen 
mogen alleen op met redenen omkleed 
verzoek worden verstrekt. Bij ontvangst 
van waarschuwingen of aanbevelingen die 
het Europees Comité voor systeemrisico’s 

(31) Nauwe samenwerking tussen de 
Autoriteit en het Europees Comité voor 
systeemrisico’s is van essentieel belang 
voor een volkomen doeltreffende werking 
van het Europese Comité voor 
systeemrisico’s en de follow-up van zijn 
waarschuwingen en aanbevelingen. De 
Autoriteit en het Europees Comité voor 
systeemrisico’s moeten alle relevante 
informatie met elkaar delen. Bij ontvangst 
van de waarschuwingen of aanbevelingen 
die het Europees Comité voor 
systeemrisico’s tot de Autoriteit of een 
nationale toezichthoudende autoriteit richt, 
moet de Autoriteit hieraan een follow-up 
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tot de Autoriteit of een nationale 
toezichthoudende autoriteit richt, moet de 
Autoriteit hieraan een follow-up geven.

geven.

Or. de

Amendement 185
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) 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 Stakeholdersgroep inzake
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen worden opgericht die
evenwichtig is samengesteld uit 
communautaire verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten, daaronder 
begrepen kmo's. De Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen 
en bedrijfspensioenen moet actief als 
schakel fungeren met andere door de 
Commissie of de communautaire
wetgeving ingestelde gebruikersgroepen op 
het gebied van financiële diensten.

(32) 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 moeten
hiertoe twee Stakeholdersgroepen, één 
voor verzekeringen en herverzekeringen en 
één voor bedrijfspensioenen, worden 
opgericht, waarvan de eerste evenwichtig 
uit verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en de 
tweede uit bedrijfspensioenfondsen uit de 
Unie is samengesteld (daaronder begrepen 
in voorkomend geval institutionele 
beleggers en andere financiële instellingen 
die zelf financiële diensten gebruiken), hun 
werknemers, en consumenten en andere 
retailgebruikers van verzekerings-, 
herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten, daaronder 
begrepen kmo's. Deze 
Stakeholdersgroepen moeten actief als 
schakel fungeren met andere door de 
Commissie of de wetgeving van de Unie 
ingestelde gebruikersgroepen op het gebied 
van financiële diensten. 

Or. en

Motivering

Teneinde rekening te houden met de fundamentele verschillen tussen verzekeraars en 
bedrijfspensioenfondsen dient de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
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bedrijfspensioenen te worden opgesplitst in: i) de Stakeholdersgroep voor verzekeringen en 
herverzekeringen en ii) de Stakeholdersgroep voor bedrijfspensioenen. 

Amendement 186
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) 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 Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen worden opgericht die 
evenwichtig is samengesteld uit 
communautaire verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten, daaronder 
begrepen kmo's. De Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen moet actief als schakel 
fungeren met andere door de Commissie of 
de communautaire wetgeving ingestelde 
gebruikersgroepen op het gebied van
financiële diensten.

(32) 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 
technische normen, richtsnoeren en 
aanbevelingen vast te stellen, dient de 
Autoriteit een effectbeoordeling te 
verrichten om ervoor te zorgen dat alle 
beste praktijken voor hoogwaardige 
regelgeving zijn nageleefd. Om 
doeltreffende externe assistentie te 
kunnen bieden, moet een 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
worden opgericht die evenredig is 
samengesteld uit verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen en 
bedrijfspensioenfondsen uit de Unie
(daaronder begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), vakbonden, 
academici en consumenten en andere 
retailgebruikers van verzekerings-, 
herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten, daaronder 
begrepen kmo's. De Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen moet actief als schakel 
fungeren met andere door de Commissie of 
de EU-wetgeving ingestelde 
gebruikersgroepen op het gebied van 
financiële diensten.

Or. en
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Motivering

De vertegenwoordiging van verschillende stakeholders moet niet evenredig zijn, maar zijn 
afgestemd op de taken van de Stakeholdersgroep.

Amendement 187
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) 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 Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen worden opgericht die 
evenwichtig is samengesteld uit 
communautaire verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten, daaronder 
begrepen kmo's. De Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen 
en bedrijfspensioenen moet actief als 
schakel fungeren met andere door de 
Commissie of de communautaire
wetgeving ingestelde gebruikersgroepen op 
het gebied van financiële diensten.

(32) 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. Te dien einde dient de Autoriteit 
transparante procedures in te stellen. Om 
redenen van efficiëntie moeten hiertoe 
twee Stakeholdersgroepen worden 
opgericht, één voor verzekeringen en
herverzekeringen en bedrijfspensioenen en 
één voor bedrijfspensioenvoorzieningen, 
die evenwichtig zijn samengesteld uit 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening uit de Unie
(daaronder begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten, daaronder 
begrepen kmo's. Die Stakeholdersgroepen 
moeten actief als schakel fungeren met 
andere door de Commissie of de wetgeving 
van de Unie ingestelde gebruikersgroepen 
op het gebied van financiële diensten. De 
Stakeholdersgroepen dienen hun 
werkzaamheden waar nodig te 
coördineren.

Or. en
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Motivering

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas relevant 
to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of the current 
Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the CEIOPS. 
Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of genuine interest 
for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has illustrated that the bulk 
of the work was related to insurance while IORPs accounted for a relatively small proportion of 
the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all participants, two stakeholder 
groups seem to be a better option.

Amendement 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) 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 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
worden opgericht die evenwichtig is 
samengesteld uit communautaire
verzekerings- en
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten, daaronder 
begrepen kmo's. De Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen moet actief als schakel 
fungeren met andere door de Commissie of 
de communautaire wetgeving ingestelde 
gebruikersgroepen op het gebied van 
financiële diensten.

(32) De Autoriteit moet belanghebbende 
partijen de mogelijkheid geven tot overleg 
over alle werkzaamheden van de 
Autoriteit en hen in redelijke mate de 
mogelijkheid bieden over voorgestelde 
maatregelen opmerkingen te maken. Om 
redenen van efficiëntie moet hiertoe een 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
worden opgericht die evenwichtig is 
samengesteld uit verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen uit de Unie
(daaronder begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten, daaronder 
begrepen kmo's. De Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen moet actief als schakel 
fungeren met andere door de Commissie of 
de wetgeving van de Unie ingestelde 
gebruikersgroepen op het gebied van 
financiële diensten.
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Or. en

Motivering

De Stakeholdersgroep moet de mogelijkheid krijgen overleg te plegen of opmerkingen te maken 
over alle werkzaamheden van de Autoriteit die zij van belang achten. De individuele 
stakeholders in de groep dienen zelf te beslissen of zij al dan niet wensen te worden 
geraadpleegd.

Amendement 189
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten hebben een centrale 
verantwoordelijkheid in het bewaren van 
financiële stabiliteit bij crisismanagement, 
in het bijzonder met betrekking tot de 
stabilisering en sanering van afzonderlijke 
noodlijdende financiële instellingen. 
Maatregelen door de Autoriteit in nood- of 
schikkingssituaties die de stabiliteit van 
een financiële instelling beïnvloeden, 
mogen geen afbreuk doen aan de 
budgettaire verantwoordelijkheden van de 
lidstaten. Er moet een mechanisme worden 
ingesteld waarbij de lidstaten zich op deze 
vrijwaringsclausule kunnen beroepen en in 
laatste instantie de zaak ter beslechting 
aan de Raad kunnen voorleggen. Het is 
passend op dit gebied de Raad een rol toe 
te wijzen gezien de bijzondere 
verantwoordelijkheden die de lidstaten in 
dat verband bezitten.

(33) De lidstaten hebben een centrale 
verantwoordelijkheid in het bewaren van 
financiële stabiliteit bij crisismanagement, 
in het bijzonder met betrekking tot de 
stabilisering en sanering van afzonderlijke 
noodlijdende financiële instellingen. 
Maatregelen door de Autoriteit in nood- of 
schikkingssituaties die de stabiliteit van 
een financiële instelling beïnvloeden, 
mogen geen afbreuk doen aan de 
budgettaire verantwoordelijkheden van de 
lidstaten. Er moet een mechanisme worden 
ingesteld waarbij de lidstaten zich op deze 
vrijwaringsclausule kunnen beroepen.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de op artikel 23 ingediende amendementen die een beperking 
van de vrijwaringsclausule beogen.
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Amendement 190
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

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 Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen worden opgericht die 
evenwichtig is samengesteld uit 
communautaire verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten, daaronder 
begrepen kmo's. De Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen moet actief als schakel 
fungeren met andere door de Commissie of 
de communautaire wetgeving ingestelde 
gebruikersgroepen op het gebied van 
financiële diensten.

(32) 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 Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen worden opgericht die is 
samengesteld uit verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen uit de Unie 
(daaronder begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten, daaronder 
begrepen kmo's. De Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen moet bestaan uit ten 
minste 15 vertegenwoordigers van 
consumenten- en 
eindgebruikersorganisaties, 5 
onafhankelijke vooraanstaande academici 
en 10 vertegenwoordigers van de sector en 
de in de sector werkzame werknemers. De 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
moet actief als schakel fungeren met 
andere door de Commissie of de wetgeving
van de Unie ingestelde gebruikersgroepen 
op het gebied van financiële diensten.

Or. en
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Amendement 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) In vergelijking met de goed 
gefinancierde en over goede contacten 
beschikkende vertegenwoordigers van de 
industrie worden non-profitorganisaties 
in het debat over de toekomst van de 
financiële diensten en het desbetreffende 
besluitvormingsproces gemarginaliseerd. 
Dit nadeel moet worden gecompenseerd 
door een adequate financiering van hun 
vertegenwoordigers in de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen.

Or. en

Amendement 192
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) 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.

(37) Een voltijdse voorzitter, die door het 
Europees Parlement wordt benoemd na 
een door de raad van toezichthouders 
georganiseerde openbare 
selectieprocedure, 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.

Or. en
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Amendement 193
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) 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.

(37) Een voltijdse voorzitter, die door het 
Europees Parlement wordt geselecteerd
uit een door de raad van toezichthouders 
opgestelde kandidatenlijst, 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.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat diegenen met de grootste deskundigheid op het gebied van 
toezicht op nationaal niveau – de nationale toezichthouders – worden belast met de selectie van 
de meest geschikte kandidaat voor de functie van voorzitter. Hierdoor wordt ook de politisering 
voorkomen die zich zou voordoen indien de kandidatenlijst door een van de Europese 
instellingen zou worden opgesteld.

Amendement 194
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Om haar autonomie en 
onafhankelijkheid geheel en al te 
waarborgen, moet de Autoriteit de 
beschikking krijgen over een autonome 
begroting met inkomsten uit hoofdzakelijk 
verplichte bijdragen van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten en uit de 
algemene begroting van de Europese Unie. 
De communautaire begrotingsprocedure 
moet van toepassing zijn wat de 
communautaire bijdrage betreft. De 

(41) Om haar autonomie en 
onafhankelijkheid geheel en al te 
waarborgen, moet de Autoriteit de 
beschikking krijgen over een autonome 
begroting met inkomsten uit hoofdzakelijk 
verplichte bijdragen van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten, uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
en uit eventuele rechtstreekse 
vergoedingen die door de financiële 
instellingen worden betaald. De 



AM\808172NL.doc 37/81 PE439.455v01-00

NL

Rekenkamer moet de rekeningen 
controleren.

begrotingsprocedure van de Unie moet van 
toepassing zijn wat de bijdrage van de 
Unie betreft. De Rekenkamer moet de 
rekeningen controleren.

Or. en

Amendement 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De onderhavige verordening richt een 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen op (“de Autoriteit”).

1. De onderhavige verordening richt een 
Europese Toezichthoudende Autoriteit 
(Verzekeringen en bedrijfspensioenen) op 
(“de Autoriteit”).

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan op de verslagen over het ECSR, de Europese Bankautoriteit en de 
Europese Autoriteit voor effecten en markten, omwille van een homogeen en samenhangend 
Europees toezichtsysteem.

Amendement 196
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De onderhavige verordening richt een 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen op (“de Autoriteit”).

1. De onderhavige verordening richt een 
Europese Toezichthoudende Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen 
op (“de Autoriteit”).

Or. en
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Amendement 197
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
64/225/EEG, Richtlijn 73/239/EEG, 
Richtlijn 73/240/EEG, Richtlijn 
76/580/EEG, Richtlijn 78/473/EEG, 
Richtlijn 84/641/EEG, Richtlijn 
87/344/EEG, Richtlijn 88/357/EEG, 
Richtlijn 92/49/EEG, Richtlijn 98/78/EG, 
Richtlijn 2001/17/EG, Richtlijn 
2002/83/EG, Richtlijn 2002/92/EG, 
Richtlijn 2003/41/EG, Richtlijn 
2002/87/EG, Richtlijn 2005/68/EG, 
Richtlijn 2007/44/EG, Richtlijn 
2005/60/EG, Richtlijn 2002/65/EG, 
daaronder begrepen alle op deze 
handelingen gebaseerde richtlijnen, 
verordeningen en besluiten/beschikkingen 
en alle andere communautaire
handelingen waarbij taken aan de 
Autoriteit worden toegekend.

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
en van Richtlijn 64/225/EEG, Richtlijn 
73/239/EEG, Richtlijn 73/240/EEG, 
Richtlijn 76/580/EEG, Richtlijn 
78/473/EEG, Richtlijn 84/641/EEG, 
Richtlijn 87/344/EEG, Richtlijn 
88/357/EEG, Richtlijn 92/49/EEG, 
Richtlijn 98/78/EG, Richtlijn 2001/17/EG, 
Richtlijn 2002/83/EG, Richtlijn 
2002/92/EG, Richtlijn 2003/41/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2005/68/EG, Richtlijn 2007/44/EG, 
Richtlijn 2005/60/EG, Richtlijn 
2002/65/EG, daaronder begrepen alle op 
deze handelingen gebaseerde richtlijnen, 
verordeningen en besluiten/beschikkingen
en alle andere handelingen van de Unie 
waarbij taken aan de Autoriteit worden 
toegekend.

Or. en

Amendement 198
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bepalingen van onderhavige 
verordening doen geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de Commissie, in het 
bijzonder op grond van artikel 226 van het 
Verdrag, om de naleving van het 
communautaire recht te verzekeren.

3. De bepalingen van onderhavige 
verordening doen geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de Commissie, in het 
bijzonder op grond van artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, om de naleving van het 
communautaire recht te verzekeren.

Or. en
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Amendement 199
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) het verbeteren van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
verzekeringnemers en andere
begunstigden, iii) het verzekeren van de 
integriteit, efficiëntie en ordelijke werking 
van de financiële markten, iv) het bewaren 
van de stabiliteit van het financieel systeem 
en v) de versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautaire recht, het 
bevorderen van toezichthoudende
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De Autoriteit bevordert de financiële 
duurzaamheid en een sterke financiële 
markt in de Unie om zodoende bij te 
dragen tot: i) het verbeteren van de 
werking en het concurrentievermogen van 
de interne markt op basis van financiële 
integratie en gelijke 
concurrentievoorwaarden, het voorkomen 
en corrigeren van systeemrisico's en 
grensoverschrijdende risico's, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht dat ook een EU-dimensie omvat, 
ii) de bescherming van verzekeringnemers, 
begunstigden en andere belanghebbenden 
alsmede van de openbare financiën, iii) 
het verzekeren van de integriteit, 
transparantie, efficiëntie en ordelijke 
werking van de financiële markten en de 
duurzame interactie daarvan met de reële 
economie, iv) de beteugeling van 
procyclische effecten op de financiële 
markten en, meer algemeen, het bewaren 
van de stabiliteit van het financieel systeem 
op korte, middellange en lange termijn, v) 
de bevordering van een vlotte 
tenuitvoerlegging van het monetair beleid 
op de markten en van de controle op 
bankdeposito's en institutionele fondsen, 
en vi) de versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie, de 
verbetering van het 
concurrentievermogen op mondiaal 
niveau en de ondersteuning van de 
financiële ontwikkeling van minder 
geavanceerde economieën. Hiertoe draagt 
de Autoriteit bij tot het verzekeren van de 
consistente, efficiënte en effectieve 
harmonisatie en toepassing van het in 
artikel 1, lid 2, genoemde recht van de 
Unie, het bevorderen van de integratie en 
convergentie van het toezicht, het 



PE439.455v01-00 40/81 AM\808172NL.doc

NL

verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie en 
het verrichten van een economische 
analyse van de markten teneinde de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Autoriteit te bevorderen.

Or. en

Amendement 200
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) het verbeteren van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
verzekeringnemers en andere 
begunstigden, iii) het verzekeren van de 
integriteit, efficiëntie en ordelijke werking 
van de financiële markten, iv) het bewaren 
van de stabiliteit van het financieel systeem 
en v) de versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautaire recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) het verbeteren van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, i bis) het voorkomen van 
regelgevingsarbitrage en ongepaste 
concurrentie tussen de lidstaten met 
betrekking tot de striktheid van toezicht en 
handhaving van de regelgeving, ii) de 
bescherming van verzekeringnemers en 
andere begunstigden, iii) het verzekeren 
van de integriteit, efficiëntie en ordelijke 
werking van de financiële markten, iv) het 
bewaren van de stabiliteit van het 
financieel systeem, v) de versterking van 
de internationale toezichthoudende 
coördinatie, en vi) de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke methoden ter 
beoordeling van het effect van 
productkenmerken en het 
distributieproces voor de financiële positie 
van instellingen en voor de 
cliëntenbescherming, teneinde bij te 
dragen tot gelijke 
concurrentievoorwaarden. Hiertoe draagt 
de Autoriteit bij tot het verzekeren van de 
consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde recht van de Unie, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 



AM\808172NL.doc 41/81 PE439.455v01-00

NL

adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 201
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) het verbeteren van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
verzekeringnemers en andere 
begunstigden, iii) het verzekeren van de 
integriteit, efficiëntie en ordelijke werking 
van de financiële markten, iv) het bewaren 
van de stabiliteit van het financieel systeem 
en v) de versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautaire recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) het verbeteren van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
verzekeringnemers en andere 
begunstigden, iii) het verzekeren van de 
integriteit, efficiëntie en ordelijke werking 
van de financiële markten, iv) het bewaren 
van de stabiliteit van het financieel 
systeem, v) de versterking van de 
internationale toezichthoudende 
coördinatie, rekening houdend met de 
noodzaak de concurrentie en innovatie op 
de interne markt te versterken en het 
concurrentievermogen op mondiaal 
niveau te waarborgen, en vi) het 
voorkomen van regelgevingsarbitrage en 
het bevorderen van gelijke 
concurrentievoorwaarden. Hiertoe draagt 
de Autoriteit bij tot het verzekeren van de 
consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautaire recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie, het verstrekken van adviezen 
aan het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie en het verrichten van een 
economische analyse van de markten 
teneinde de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Autoriteit te 
bevorderen. De Autoriteit houdt rekening 
met internationaal overeengekomen 
normen en praktijken.
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Or. en

Motivering

De Autoriteit dient rekening te houden met internationale beste praktijken en normen.

Amendement 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) het verbeteren van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
verzekeringnemers en andere 
begunstigden, iii) het verzekeren van de 
integriteit, efficiëntie en ordelijke werking 
van de financiële markten, iv) het bewaren 
van de stabiliteit van het financieel systeem 
en v) de versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautaire recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) het verbeteren van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
verzekeringnemers en andere 
begunstigden, iii) het verzekeren van de 
integriteit, efficiëntie en ordelijke werking 
van de financiële markten, iv) het bewaren 
van de stabiliteit van het financieel 
systeem, v) de versterking van de 
internationale toezichthoudende 
coördinatie, en vi) het voorkomen van 
regelgevingsarbitrage. Hiertoe draagt de 
Autoriteit bij tot het verzekeren van de 
consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde recht van de Unie, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Motivering

Punt vi) spreekt voor zichzelf.
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Amendement 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) het verbeteren van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
verzekeringnemers en andere 
begunstigden, iii) het verzekeren van de 
integriteit, efficiëntie en ordelijke werking 
van de financiële markten, iv) het bewaren 
van de stabiliteit van het financieel systeem 
en v) de versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautaire recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) het verbeteren van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
verzekeringnemers en andere 
begunstigden, iii) het verzekeren van de 
integriteit, efficiëntie en ordelijke werking 
van de financiële markten, iv) het bewaren 
van de stabiliteit van het financieel 
systeem, v) de versterking van de 
internationale toezichthoudende 
coördinatie, en vi) de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke methoden ter 
beoordeling van het effect van 
productkenmerken en 
distributieprocessen voor de financiële 
positie van instellingen en voor de 
cliëntenbescherming, teneinde bij te 
dragen tot gelijke 
concurrentievoorwaarden. Hiertoe draagt 
de Autoriteit bij tot het verzekeren van de 
consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde recht van de Unie, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Motivering

Punt vii): tegen de achtergrond van de ervaringen van 2008/2009 dienen overal in de 
Gemeenschap op basis van gemeenschappelijke methoden stresstests, met inbegrip van een 
beoordeling van de effecten voor cliënten, te worden verricht ten einde zo voor gelijke 
concurrentievoorwaarden te zorgen wanneer reddingsacties worden overwogen. 
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Amendement 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Or. en

Motivering

Omwille van de coherentie wordt de tekst van dit lid ingevoegd in artikel 1 bis (nieuw).

Amendement 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Omwille van de coherentie wordt de tekst van dit lid ingevoegd in artikel 1 bis (nieuw).
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Amendement 206
Marianne Thyssen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Bij de uitvoering van de bij deze 
verordening aan haar opgedragen taken 
handelt de Autoriteit onafhankelijk, 
objectief en uitsluitend in het belang van 
de Unie.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang om de onafhankelijkheid van de ETA's in hun regelgevende en 
toezichthoudende functie en op institutioneel en financieel gebied te waarborgen. Daarom wordt 
voorgesteld in de verordeningen een duidelijke bepaling op te nemen met betrekking tot de 
onafhankelijkheid van de ETA's. Deze bepaling zou een aanvulling vormen op andere bepalingen 
in de verordeningen die de onafhankelijkheid van onder meer de voorzitters van de ETA's 
betreffen.

Amendement 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Het Europees Systeem voor Financieel 

Toezicht
1. De Autoriteit maakt deel uit van een 
Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht, dat als hoofddoel heeft ervoor te 
zorgen dat de regels die van toepassing 
zijn op de financiële sector naar behoren 
worden uitgevoerd ten einde de financiële 
stabiliteit te bewaren en daarmee te 
zorgen voor vertrouwen in het financiële 
stelsel als zodanig en voldoende 
bescherming voor gebruikers van 
financiële diensten.
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2. Het Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht bestaat uit:
a) het Europees Comité voor 
systeemrisico's, opgericht bij Verordening 
(EU) nr. .../... ; [ECSR];
b) de Europese Toezichthoudende 
Autoriteit (Effecten en Markten), 
opgericht bij Verordening (EU) nr. .../... ; 
[EAEM]; 
c) de Europese Toezichthoudende 
Autoriteit (Banken), opgericht bij 
Verordening (EU) nr. .../... [EBA]; 
d) de Autoriteit; 

e) de bij artikel 40 ingestelde Europese 
Toezichthoudende Autoriteit (Gemengd 
Comité);
f) de autoriteiten in de lidstaten als 
bedoeld in artikel 1, lid 2 van Verordening 
(EU) nr. .../... [EAEM], Verordening (EU) 
nr. …/... [EAVB] en Verordening (EU) 
nr.…/… [EBA];
g) de Commissie, voor het uitvoeren van 
de in de artikelen 7 en 9 bedoelde taken.
3. De Autoriteit werkt regelmatig en nauw 
samen met deze autoriteiten, zorgt voor de 
intersectorale samenhang van de 
werkzaamheden en bepaalt met het 
Europees Comité voor systeemrisico's, 
alsook met de Europese 
Toezichthoudende Autoriteit (Banken) en 
de Europese Toezichthoudende Autoriteit 
(Effecten en markten) via de in artikel 40 
bedoelde Europese Toezichthoudende 
Autoriteit (Gemengd Comité) 
gemeenschappelijke standpunten op het 
gebied van het toezicht op financiële 
conglomeraten en andere intersectorale 
kwesties.
4. Overeenkomstig het beginsel van loyale 
samenwerking van artikel 13, lid 2, van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
werken de partijen van het ESFT met 
vertrouwen en met het volste wederzijdse 
respect samen, met name om te zorgen 
voor een passende en betrouwbare 
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onderlinge informatiestroom.

Or. en

Motivering

Het Europees Systeem voor Financieel Toezicht moet een homogeen geheel vormen en niet 
slechts een aanvulling vormen op afzonderlijke, slecht gecoördineerde autoriteiten. Derhalve 
moet nauwe samenwerking worden gewaarborgd.

Amendement 208
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Het Europees Systeem voor Financieel 

Toezicht
1. De Autoriteit maakt deel uit van een 
Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht, dat als geïntegreerd netwerk van 
toezichthouders fungeert waarin alle 
autoriteiten van de lidstaten en de Unie 
bijeenkomen die bevoegdheden hebben op 
het gebied van financieel toezicht zoals 
bepaald in het recht van de Unie. Het 
hoofddoel van het Europees Systeem voor 
Financieel Toezicht is te zorgen voor een 
sterk en consistent toezicht door de Unie 
op financiële instellingen teneinde het 
vertrouwen in het financiële stelsel te 
waarborgen, duurzame groei in de Unie te 
bevorderen en in de behoeften van 
ondernemingen en burgers te voorzien.
2. Het Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht bestaat uit:
a) het Europees Comité voor 
systeemrisico's, opgericht bij Verordening 
(EU) nr. .../... ; [ECSR];
b) de Europese Toezichthoudende 
Autoriteit (Effecten en Markten), 
opgericht bij Verordening (EU) nr. .../... ; 
[EAEM]; 
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c) de Europese Toezichthoudende 
Autoriteit (Banken), opgericht bij 
Verordening (EU) nr. .../... [EBA]; 
d) de Autoriteit; 
e) de bij artikel 40 ingestelde Europese 
Toezichthoudende Autoriteit (Gemengd 
Comité);
f) de autoriteiten in de lidstaten als 
bedoeld in artikel 1, lid 2 van Verordening 
(EU) nr. .../... [EAEM], Verordening (EU) 
nr. …/... [EAVB] en Verordening (EU) 
nr.…/… [EBA];
g) de Commissie, voor het uitvoeren van 
de in de artikelen 7 en 9 bedoelde taken.
3. Overeenkomstig het beginsel van loyale 
samenwerking van artikel 13, lid 2, van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
werken alle partijen van het ESFT nauw 
en met vertrouwen en het volste 
wederzijdse respect samen. 
4. Alle financiële instellingen zijn 
onderworpen aan wettelijk bindende 
handelingen krachtens het recht van de 
Unie, en aan het toezicht door de 
bevoegde autoriteiten die deel uitmaken 
van het ESFT. 
5. Het ESFT belet de bevoegde 
autoriteiten niet hun nationale 
toezichtsbevoegdheden uit te oefenen 
conform wettelijk bindende handelingen 
van de Unie en in overeenstemming met 
de internationale prudentiële beginselen 
op het gebied van bankentoezicht.
6. Het toezicht op financiële instellingen 
in de Unie is voorbehouden aan de 
toezichtsautoriteiten die deel uitmaken 
van het ESFT.

Or. en
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Amendement 209
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "financiële instellingen": 
verzekeringsondernemingen in de zin van 
Richtlijn 98/78/EG, 
herverzekeringsondernemingen in de zin 
van Richtlijn 2005/68/EG, instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin 
van Richtlijn 2003/41/EG en ‘financiële 
conglomeraten’ in de zin van Richtlijn 
2002/87/EG;

(1) "financiële instellingen": 
ondernemingen met als hoofdactiviteit het 
in ontvangst nemen van deposito’s, het 
toekennen van leningen, het verlenen van 
verzekerings- of andere financiële 
diensten aan klanten of leden, dan wel het 
verrichten van beleggings- of 
handelsactiviteiten voor eigen rekening, 
alsmede andere ondernemingen of 
entiteiten die in de Europese Unie 
opereren en gelijksoortige activiteiten 
uitoefenen, ook al handelen zij niet 
rechtstreeks met het publiek in het 
algemeen;

Or. en

Amendement 210
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "systeemrisico": het risico op 
verstoring van de financiële 
dienstverlening door een verzwakking van 
het gehele financiële stelsel of van delen 
daarvan, met mogelijk ernstige gevolgen 
voor de reële economie. In dit verband 
kan van elke soort financiële instelling,
intermediair, markt en infrastructuur en 
van elk soort financieel instrument een 
effect uitgaan dat significant is voor het 
systeem als geheel.

Or. en
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Amendement 211
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) "grensoverschrijdend risico": een 
risico als gevolg van economische 
onevenwichtigheden of financiële 
tekortkomingen in de gehele Unie of 
delen daarvan, die mogelijk significante 
gevolgen hebben voor de transacties 
tussen marktdeelnemers in twee of meer 
lidstaten, voor de werking van de interne 
markt of voor de openbare financiën van 
de Unie of een of meer van haar lidstaten. 
In dit verband kan van elke soort 
economisch of financieel risico een 
grensoverschrijdend risico uitgaan.

Or. en

Amendement 212
Wolf Klinz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij de uitvoering van de bij deze 
verordening aan haar opgedragen taken 
handelt de Autoriteit onafhankelijk, 
objectief en uitsluitend in het belang van 
de Unie.

Or. en

Motivering

De drie ETA's dienen te handelen in het belang van de gehele EU.
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Amendement 213
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het optreden van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten heeft, in
hun hoedanigheid als leden van de 
Autoriteit, een EU-dimensie.

Or. en

Amendement 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit heeft haar zetel in Frankfurt. De Autoriteit heeft haar zetel in [...].

Or. en

Motivering

In de conclusies van de Europese Raad van 13 december 2003 wordt het volgende onderstreept: 
"Tot slot kwamen de vertegenwoordigers van de lidstaten, op het niveau van de staatshoofden en 
regeringsleiders bijeen, overeen om aan de toetredende staten, zodra zij tot de Unie zijn 
toegetreden, voorrang te geven bij de verdeling van de vestigingsplaatsen van andere in de 
toekomst op te richten bureaus of agentschappen, onverminderd het feit dat, indien een Europees 
openbaar ministerie wordt opgericht, dit in Luxemburg zal worden gevestigd in 
overeenstemming met de bepalingen van het Besluit van 8 april 1965."

Amendement 215
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit heeft de volgende taken: 1. Teneinde op Unie-niveau een 
doeltreffend en consistent toezicht op 
financiële instellingen te waarborgen 
heeft de Autoriteit de volgende taken:
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Or. en

Amendement 216
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bijdragen tot de invoering van 
kwalitatief hoogstaande 
gemeenschappelijke regelgevings- en 
toezichtnormen en -praktijken, met name 
door het verstrekken van adviezen aan de 
communautaire instellingen en door het 
ontwikkelen van richtsnoeren, 
aanbevelingen en voorstellen voor 
technische normen op basis van de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving;

a) bijdragen tot de invoering van 
kwalitatief hoogstaande 
gemeenschappelijke regelgevings- en 
toezichtnormen en -praktijken, met name 
door het verstrekken van adviezen aan de 
instellingen van de Unie en door het 
ontwikkelen van richtsnoeren, 
aanbevelingen en voorstellen voor 
technische normen op basis van deze 
verordening en de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving;

Or. en

Amendement 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 nationale 
toezichthoudende 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 de wetgeving van de Unie, 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 doeltreffend en consistent 
toezicht op financiële instellingen met een 
EU-dimensie en een coherente werking 
van de colleges van toezichthouders te 
waarborgen en maatregelen te nemen in 
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onder meer noodsituaties;

Or. en

Motivering

Om rekening te houden met het toezicht op financiële instellingen met een EU-dimensie.

Amendement 218
Antolín Sánchez Presedo

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 nationale 
toezichthoudende 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 de normen en de 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, een coherente 
werking van de colleges van 
toezichthouders te waarborgen en 
maatregelen te nemen in onder meer
noodsituaties;

Or. en

Amendement 219
Udo Bullmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) vergemakkelijken van de delegatie van 
taken en verantwoordelijkheden tussen de 
nationale toezichthoudende autoriteiten;

c) stimuleren en vergemakkelijken van de 
delegatie van taken en 
verantwoordelijkheden tussen de nationale 
toezichthoudende autoriteiten;

Or. en
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Amendement 220
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) nauw samenwerken met de afdeling 
van de EAEM die belast is met de 
bescherming van beleggers, de toelating 
en controle van producten en de 
verhandeling daarvan, met name door de 
EAEM de nodige informatie te 
verstrekken voor de verwezenlijking van 
die samenwerking;

Or. en

Motivering

De EAEM moet worden belast met de bescherming van beleggers. De verantwoordelijkheid voor 
deze taak moet bij slechts één toezichthouder berusten, die echter moet worden ondersteund bij 
de uitvoering daarvan. Met een dergelijke structuur kan het "twin peaks"-model worden 
benaderd, zonder dat de drie voorgestelde ESFT-verordeningen radicaal hoeven te worden 
gewijzigd. 

Amendement 221
Udo Bullmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) houden van collegiale toetsingen van de 
nationale toezichthoudende autoriteiten om 
de consistentie in de toezichtresultaten te 
verhogen;

e) het organiseren en houden van 
collegiale toetsingen van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten om de 
consistentie in de toezichtresultaten te 
verhogen;

Or. en
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Amendement 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) verbieden van de handel in bepaalde 
producten of van bepaalde soorten 
transacties, om te voorkomen dat de 
bescherming van beleggers, de ordelijke 
werking en de integriteit van financiële 
markten of de stabiliteit van het hele 
financiële stelsel in de Unie of een deel 
van dat stelsel, worden geschaad;

Or. en

Motivering

Sommige producten zijn zeer ondoorzichtig en kunnen de werking van het hele financiële stelsel 
verstoren.

Amendement 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) databanken oprichten op haar 
bevoegdheidsgebied en op de in artikel 1, 
lid 2, genoemde gebieden. De vergaarde 
informatie wordt toegankelijk gemaakt 
voor alle marktdeelnemers en omvat de 
belangrijkste gegevens met betrekking tot 
geregistreerde marktdeelnemers, 
producten, inbreuken en transacties voor 
zover de verplichting tot bekendmaking 
van die gegevens is vastgesteld bij de in 
artikel 1, lid 2, vermelde wetgeving;

Or. en
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Amendement 224
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) alle bestaande taken van het Comité 
van Europese toezichthouders op 
verzekeringen en bedrijfspensioenen, voor 
zover relevant, overnemen;

Or. en

Amendement 225
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de nationale bevoegde autoriteiten 
verzoeken stresstests uit te voeren aan de 
hand van gemeenschappelijke methoden; 

Or. en

Motivering

De EAVB moet de bevoegdheid hebben om ter waarborging van de veerkracht van het systeem
stresstests uit te voeren en desbetreffende informatie te vergaren op basis van een 
geharmoniseerde rapportagevorm en –methode in overeenstemming met artikel 17. 

Amendement 226
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) individuele besluiten te nemen die 
gericht zijn tot financiële instellingen; in 
de in artikel 9, lid 6, artikel 10, lid 3, en 
artikel 11, lid 4, bedoelde specifieke 
gevallen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 227
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de in artikel 16 omschreven 
coördinatie tussen de bevoegde 
autoriteiten bevorderen, met inbegrip van 
de activering van hun bevoegdheden als 
leden van de Autoriteit om een 
gemeenschappelijke reactie van de Unie 
tot stand te brengen ten einde 
systeemrisico's en grensoverschrijdende 
risico's aan te pakken;

Or. en

Amendement 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) verbieden van de handel in bepaalde 
producten of van bepaalde soorten 
transacties, om te voorkomen dat de 
bescherming van beleggers, de ordelijke 
werking en de integriteit van financiële 
markten of de stabiliteit van het hele 
financiële stelsel in de Unie of een deel 
van dat stelsel, worden geschaad;

Or. en

Motivering

Sommige producten zijn zeer ondoorzichtig en kunnen de werking van het hele financiële stelsel 
verstoren.
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Amendement 229
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de uitoefening van haar 
bevoegdheden als bedoeld in lid 2, onder 
a) en d), houdt de Autoriteit rekening met 
de nationale wetgeving van de lidstaten 
voorzover deze in overeenstemming is met 
het recht van de Unie.

Or. en

Amendement 230
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Autoriteit oefent over entiteiten met 
een communautaire reikwijdte of 
economische activiteiten met een 
communautaire reikwijdte alle exclusieve 
toezichtbevoegdheden uit die haar in de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving 
toevertrouwd zijn. 

Schrappen

Hiertoe beschikt de Autoriteit over 
passende onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden als bepaald in 
de desbetreffende wetgeving, alsmede over 
de mogelijkheid om vergoedingen aan te 
rekenen. 

Or. en
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Amendement 231
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hiertoe beschikt de Autoriteit over 
passende onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden als bepaald in 
de desbetreffende wetgeving, alsmede over 
de mogelijkheid om vergoedingen aan te 
rekenen. 

Hiertoe beschikt de Autoriteit over 
passende onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden als bepaald in 
de desbetreffende wetgeving, alsmede over 
de mogelijkheid om vergoedingen aan te 
rekenen. De Autoriteit werkt nauw met de 
bevoegde autoriteiten samen en maakt 
gebruik van hun ervaring, faciliteiten en 
bevoegdheden om haar exclusieve 
toezichtbevoegdheden uit te oefenen en 
onderzoeken in te stellen. 

Or. en

Motivering

De Autoriteit dient nauw samen te werken met de bevoegde autoriteiten. Het is van essentieel 
belang dat de nieuwe toezichtstructuur op de ervaring en faciliteiten van de bevoegde 
autoriteiten en hun bevoegdheden voortbouwt om haar exclusieve toezichtbevoegdheden uit te 
oefenen en onderzoeken in te stellen. 

Amendement 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hiertoe beschikt de Autoriteit over 
passende onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden als bepaald in 
de desbetreffende wetgeving, alsmede over 
de mogelijkheid om vergoedingen aan te 
rekenen. 

Hiertoe beschikt de Autoriteit over 
passende onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden als bepaald in 
de desbetreffende wetgeving, alsmede over 
de mogelijkheid om vergoedingen aan te 
rekenen. De Autoriteit kan gebruik maken 
van de faciliteiten en bevoegdheden van 
de bevoegde autoriteiten om haar 
exclusieve toezichtbevoegdheden uit te 
oefenen en onderzoeken in te stellen.

Or. en
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Amendement 233
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hiertoe beschikt de Autoriteit over 
passende onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden als bepaald in 
de desbetreffende wetgeving, alsmede over 
de mogelijkheid om vergoedingen aan te 
rekenen. 

Hiertoe beschikt de Autoriteit op het 
niveau van de Unie over passende 
onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden 
als bepaald in de desbetreffende 
wetgeving, alsmede over de mogelijkheid 
om vergoedingen aan te rekenen.

Or. en

Amendement 234
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Bevoegdheden van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten die lid zijn 
van de Autoriteit
Teneinde de doelstellingen van de 
Autoriteit te verwezenlijken hebben de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten die 
lid zijn van de Autoriteit, de bevoegdheid 
om preventieve en correctieve 
toezichtmaatregelen vast te stellen. Zij 
oefenen deze bevoegdheden, die 
betrekking hebben op financiële 
instellingen, op evenredige wijze uit. Zij 
hebben met name de bevoegdheid om: 
a) adequate informatie te verlangen en in 
ontvangst te nemen; 
b) rapportage- en informatievereisten op 
te leggen;
c) inspecties ter plaatse uit te voeren;
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d) prudentiële maatregelen vast te stellen 
(onder meer met betrekking tot 
belangenconflicten, goed bestuur, 
liquiditeit, provisies, dividenden en het 
beloningsbeleid);
e) bankdiensten ten behoeve van 
particulieren en kleine partijen te 
scheiden van commerciële activiteiten en 
andere activiteiten zonder nutskarakter, 
indien op basis van gemeenschappelijke 
criteria een relevant risico is vastgesteld;
f) bepaalde producten of bepaalde soorten 
transacties tijdelijk te beperken of te 
verbieden die direct of indirect tot een 
buitensporige volatiliteit van de markten 
of een verstoring van het financiële stelsel 
van de Unie of een deel van dat stelsel of 
van de openbare financiën of de reële 
economie kunnen leiden ;
g) financiële instellingen te gelasten via 
een dochteronderneming te opereren 
indien op basis van gemeenschappelijke 
criteria een relevant intern risico is 
vastgesteld;
h) boetes met een afschrikkende werking 
op te leggen;
i) managers en directeurs uit te sluiten;
j) directeurs of de raad van bestuur te 
vervangen;
k) tijdelijk in te grijpen in financiële 
instellingen;
l) de voorrechten van beperkte 
aansprakelijkheid van belangrijke 
aandeelhouders van financiële 
instellingen in te trekken indien zij het 
nalaten de ondernemingsbelangen te 
beschermen in het geval van een gebrek 
aan transparantie, onvoorzichtige 
verstrekking van of opneming van 
kredieten, of ernstige en systematische 
inbreuken op de geldende voorschriften;
m) de financiële aansprakelijkheid uit te 
breiden tot managers, directeurs of 
financiële instellingen die individueel of 
gezamenlijk schuldig zijn aan ernstige en 
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systematische inbreuken of in hun 
dienstverlening een systeem van 
ongepaste prikkels toepassen; 
n) in voorkomend geval verklaringen van 
managers en directeurs inzake belangen, 
activiteiten en activa in bewaring nemen;
o) de ontwikkeling van een gedetailleerde 
en geregeld bij te stellen 
afwikkelingsregeling die voorziet in een 
mechanisme voor vroegtijdige interventie, 
snelle corrigerende maatregelen en een 
rampenplan voor het geval van 
faillissementen;
p) licenties annuleren en 
productpaspoorten intrekken;
q) protocollen overeenkomen om zo 
spoedig en systematisch mogelijk een 
gemeenschappelijke reactie op het niveau 
van de Unie tot stand te brengen, teneinde 
verstoringen van de markt te voorkomen 
of te corrigeren.

Or. en

Amendement 235
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische normen Het Eenvormig Wetboek

Or. en

Amendement 236
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Ten einde op het niveau van de 
Unie een doeltreffend en consistent 
toezicht op financiële instellingen te 
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waarborgen, en met inachtneming van de 
internationale beginselen die door de 
Unie zijn bekrachtigd of gecodificeerd in 
de EU-wetgeving, stelt de Commissie, bij 
wege van richtlijnen of verordeningen, 
regelgevingsnormen vast en keurt zij 
toezichtsnormen goed, om een 
"Eenvormig Wetboek betreffende 
financieel toezicht in de Unie" ("het 
Eenvormig Wetboek") tot stand te 
brengen.

Or. en

Amendement 237
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid -1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. Het Eenvormig Wetboek:
a) stelt definities vast die in de wetgeving 
van de Unie zijn vervat;
b) specificeert gemeenschappelijke 
elementen voor de rapportage- en 
informatievereisten die in de wetgeving 
van de Unie zijn vervat;
c) voorziet in de elementen die 
noodzakelijk zijn om doeltreffende 
samenwerkingsprocessen te waarborgen, 
mede in termen van de beoordeling van 
het toezichtrisico en informatie-
uitwisseling zoals bepaald in de wetgeving 
van de Unie;
d) stelt passende regelgevings- en 
toezichtsnormen vast voor de behandeling 
van vroegtijdige waarschuwingen en 
aanbevelingen door het ECSR met 
betrekking tot de hele Unie of een 
aanzienlijk deel daarvan;
e) ) stelt passende regelgevings- en 
toezichtsnormen vast voor het aanpakken 
van door de Autoriteit of de instellingen 
van de EU vastgestelde risico's die de hele 
Unie of een aanzienlijk deel daarvan 
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betreffen;
f) ) stelt passende regelgevings- en 
toezichtsnormen vast met betrekking tot 
rapportage-, informatie- en prudentiële 
vereisten voor in de hele Unie opererende 
relevante ondernemingen en 
beleggingsinstrumenten die van een hoge 
mate van hefboomfinanciering gebruik 
maken, teneinde systeemrisico's te 
voorkomen en grensoverschrijdende 
risico' tegen te gaan.

Or. en

Amendement 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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. De technische 
normen houden geen beleidsbeslissingen 
in en blijven inhoudelijk beperkt tot de 
wetgevingshandelingen waarop zij zijn 
gebaseerd.

Or. en

Amendement 239
Antolín Sánchez Presedo

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

1. De Autoriteit ontwikkelt technische 
normen op de gebieden die met name in 
deze verordening en de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving of op verzoek van de 
Commissie zijn vastgesteld. Technische 
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aan de Commissie voor. normen mogen geen beleidskeuzen 
inhouden en zijn gebaseerd op het 
evenredigheidsbeginsel. De Autoriteit legt 
haar ontwerpnormen aan de Commissie 
voor ter vaststelling bij wege van 
gedelegeerde handelingen 
(regelgevingsnormen) of ter bevestiging 
bij wege van uitvoeringshandelingen 
(toezichtsnormen) overeenkomstig deze 
verordening en de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving. De ontwerpnormen 
worden gelijktijdig doorgegeven aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 240
Kay Swinburne

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 op de gebieden die met name 
in de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving zijn vastgesteld. De technische 
normen mogen geen strategische 
besluiten inhouden en blijven inhoudelijk 
beperkt tot de wetgevingshandeling 
waarop zij zijn gebaseerd.

Or. en

Amendement 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 

1 bis. De Autoriteit houdt 
publieksraadplegingen met alle 
stakeholders alvorens richtsnoeren en 
aanbevelingen te geven, en analyseert de 
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analyseert zij de mogelijke kosten en baten
daarvan. 

mogelijke gerelateerde kosten en baten
alvorens ontwerpnormen vast te stellen. 
De Autoriteit verzoekt de in artikel 22 
bedoelde Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen om opinies of advies.

Or. en

Amendement 242
Antolín Sánchez Presedo

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 technische normen aan de 
Commissie voor te leggen, houdt de 
Autoriteit publieksraadplegingen met alle 
stakeholders en analyseert zij de mogelijke 
gerelateerde kosten en baten, tenzij een 
dergelijke raadpleging en analyse niet 
evenredig zou zijn in verhouding tot de 
werkingssfeer en het effect van de 
betrokken technische normen of in het 
licht van de hoge urgentie van de 
vaststelling ervan. De Autoriteit verzoekt 
tevens de in artikel 22 bedoelde 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
om opinies of advies.

Or. en

Amendement 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 

Alvorens technische normen aan de 
Commissie voor te leggen, houdt de 
Autoriteit publieksraadplegingen daarover 
en analyseert zij de mogelijke kosten en 
baten daarvan. De Autoriteit verricht een 
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daarvan. effectbeoordeling van de technische 
normen.

Or. it

Motivering

De bindende technische normen moeten aan een effectbeoordeling worden onderworpen, zodat 
kan worden gegarandeerd dat ze alleen betrekking hebben op technische gegevens en geen 
politieke besluiten vereisen.

Amendement 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Or. en

Motivering

In het nieuwe toezichtskader moeten de regels met betrekking tot betere wetgeving en 
evenredigheid volledig worden toegepast. Het uitvoeren van raadplegingen en 
effectbeoordelingen "waar nodig" volstaat niet. Bij de ontwikkeling van technische normen, 
richtsnoeren en aanbevelingen moeten op systematische wijze publieksraadplegingen en 
kosten/baten-analyses worden uitgevoerd om voor meer transparantie en grotere efficiëntie te 
zorgen. 

Amendement 245
Antolín Sánchez Presedo

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 

Binnen drie maanden na ontvangst van de 
ontwerpen van technische normen 
bevestigt de Commissie de ontwerpen van 
toezichtsnormen indien deze in 
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maand verlengen. De Commissie kan 
besluiten de ontwerpnormen slechts 
gedeeltelijk of gewijzigd te bevestigen daar 
waar het communautair belang dit vereist.

overeenstemming zijn met de wetgeving 
van de Unie. Binnen dezelfde termijn kan 
de Commissie de ontwerpen van 
technische normen met eventuele 
wijzigingen goedkeuren wanneer zij de 
vorm aannemen van toezichtsnormen. In 
beide gevallen kan de Commissie die 
termijn met één maand verlengen.

Or. en

Amendement 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 
ontwerpnormen besluit de Commissie of 
zij de ontwerpnormen 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.

Or. en

Amendement 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 
ontwerpnormen besluit de Commissie of 
zij de ontwerpnormen bevestigt. De 
Commissie kan die termijn met één maand 
verlengen. 

Or. en
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Motivering

The EIOPA shall be independent to the most possible extent. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or not. 
However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the reasoned 
modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the proposed 
amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall decide whether 
to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the Commission, provide for 
more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA.

Amendement 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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.

Indien de Commissie voornemens is de 
normen niet te bevestigen, stuurt zij de 
ontwerpnormen terug aan de Autoriteit
met een schriftelijke opgave van de 
redenen waarom zij in strijd zijn met het 
openbaar belang van de Unie, het 
evenredigsheidsbeginsel of de integratie 
van de interne markt. Binnen een termijn 
van zes weken na ontvangst van de 
schriftelijke motivering van de Commissie 
wijzigt de Autoriteit de ontwerpnormen, 
waarbij zij naar behoren rekening houdt 
met de door de Commissie aangegeven 
punten van zorg.

Or. en

Motivering

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be stopped 
and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop a second 
proposal.
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Amendement 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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.

Indien de Commissie de normen bevestigt, 
stelt zij gemotiveerde wijzigingen voor en 
stuurt zij de ontwerpnormen terug aan de 
Autoriteit. De Autoriteit kan de 
ontwerpnormen op basis van de 
voorgestelde wijzigingen van de 
Commissie aanpassen en de 
ontwerpnormen vervolgens opnieuw aan 
de Commissie voorleggen ter bevestiging. 

Or. en

Motivering

The EIOPA shall be independent to the most possible extent. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or not. 
However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the reasoned 
modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the proposed 
amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall decide whether 
to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the Commission, provide for 
more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA.

Amendement 250
Antolín Sánchez Presedo

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.

In elk geval stelt de Commissie de 
Autoriteit, het Europees Parlement en de 
Raad in kennis van haar besluit, met 
opgave van de redenen daarvoor.

Or. en
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Amendement 251
Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen één maand na ontvangst van de 
gewijzigde ontwerpnormen besluit de 
Commissie of zij deze bevestigt of 
verwerpt en stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad in kennis van haar 
besluit, met opgave van de redenen 
daarvoor.

Or. en

Motivering

The EIOPA shall be independent to the most possible extent. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or not. 
However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the reasoned 
modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the proposed 
amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall decide whether 
to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the Commission, provide for 
more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA.

Amendement 252
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de 
regelgevingsnormen vast bij wege van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 7 bis tot en met 7 quinquies 
van deze verordening en keurt de 
toezichtsnormen goed bij wege van 
uitvoeringshandelingen volgens een 
procedure in overeenstemming met artikel 
291 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. en
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Amendement 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie bevestigt of verwerpt de 
door de Autoriteit gewijzigde 
ontwerpnormen binnen één maand na 
ontvangst.

Or. en

Motivering

The EIOPA shall be independent to the most possible extent. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or not. 
However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the reasoned 
modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the proposed 
amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall decide whether 
to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the Commission, provide for 
more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA.

Amendement 254
Antolín Sánchez Presedo

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. Na afronding van de voorgeschreven 
procedure worden de normen in het 
Publicatieblad van de Europese Unie
bekendgemaakt onder de benaming 
"Gedelegeerde normen van de EU" dan 
wel "Uitvoeringsnormen van de EU".

Or. en
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Amendement 255
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het Eenvormig Wetboek wordt 
regelmatig bijgewerkt en aangepast aan 
de wetgeving van de Unie.

Or. en

Amendement 256
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Autoriteit vermeldt in haar 
jaarverslag welke nationale autoriteiten 
de regelgevings- of toezichtsnormen niet 
hebben nageleefd.

Or. en

Amendement 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De Commissie wordt voor onbepaalde 
duur de bevoegdheid verleend tot 
vaststelling van gedelegeerde handelingen 
houdende technische normen als bedoeld 
in artikel 7. 
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
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Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig 
in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de 
voorwaarden die worden gesteld in de 
artikelen 7 bis tot en met 7 quinquies.
4. In het in artikel 35 bedoelde verslag 
stelt de Autoriteit het Europees Parlement 
en de Raad in kennis van de vastgestelde 
technische normen en vermeldt zij in 
voorkomend geval welke autoriteiten deze 
normen niet hebben nageleefd.

Or. en

Amendement 258
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid tot vaststelling van 
regelgevingsnormen als bedoeld in artikel 
7 wordt de Commissie voor onbepaalde 
duur verleend, tenzij bij sectorale 
wetgeving anders is bepaald. 
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig 
in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de 
voorwaarden die worden gesteld in de 
artikelen 7 bis tot en met 7 quinquies.

Or. en
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Amendement 259
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 7 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is gestart om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in 
te trekken, stelt de andere instelling en de 
Commissie daarvan in kennis en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk zullen worden 
ingetrokken.
3. Het besluit tot intrekking 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 
eventueel in het besluit wordt bepaald. 
Het besluit laat de geldigheid van de reeds 
van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. Het besluit wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Het amendement is in lijn met de nieuwe "comitologieprocedure". Het Parlement dient er niet 
toe te worden verplicht zijn redenen voor de intrekking schriftelijk mee te delen. 
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Amendement 260
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quater
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken 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 heeft aangetekend tegen 
de gedelegeerde handeling, 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 
gedelegeerde handeling. In dergelijke 
gevallen wordt de gedelegeerde handeling 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen een 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking.

Or. en

Motivering

Het amendement is in lijn met de nieuwe "comitologieprocedure". Het Parlement dient er niet 
toe te worden verplicht zijn redenen voor de intrekking schriftelijk mee te delen. 
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Amendement 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 7 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is gestart om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in 
te trekken, brengt de andere instelling en 
de Commissie hiervan binnen een 
redelijke termijn voordat een definitief 
besluit wordt genomen op de hoogte en 
geeft daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk zullen worden 
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 besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en
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Amendement 262
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 7 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is gestart om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in 
te trekken, brengt de andere instelling en 
de Commissie hiervan binnen een 
redelijke termijn voordat een definitief 
besluit wordt genomen, op de hoogte en 
geeft daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk zullen worden 
ingetrokken en waarom.
3. Het besluit tot intrekking treedt 
onmiddellijk in werking of op een latere 
datum die in het besluit wordt vermeld. 
Het besluit laat de geldigheid van de reeds 
van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. Het besluit wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

Or. en

Amendement 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quater
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
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1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken 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 heeft aangetekend tegen 
de gedelegeerde handeling, 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 
gedelegeerde handeling. In dergelijke 
gevallen wordt de gedelegeerde handeling 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum.
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 gedelegeerde 
handeling, geeft aan om welke redenen zij 
dit doet.

Or. en

Amendement 264
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quater
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
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1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken 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 heeft aangetekend tegen 
de gedelegeerde handeling, 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 
gedelegeerde handeling. In dergelijke 
gevallen wordt de gedelegeerde handeling 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen een 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, geeft aan om welke redenen zij 
dit doet.

Or. en

Amendement 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain<

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quinquies
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Niet-bevestiging of wijziging van 
gedelegeerde handelingen

1. Wanneer de Commissie de 
ontwerpnormen niet bevestigt of 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 
kunnen de verantwoordelijke 
commissaris, samen met de voorzitter van 
de Autoriteit, binnen een termijn van een 
maand oproepen voor een ad hoc-
vergadering van de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement of de Raad 
om hun meningsverschillen uiteen te 
zetten en toe te lichten. 

Or. en


