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Amendement 146
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot oprichting van een Europese Autoriteit 
voor effecten en markten

tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit voor effecten 
en markten

Or. en

Amendement 147
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 
financiëlemarktdeelnemers op nationaal 
niveau blijft en een centrale rol in het
toezicht op grensoverschrijdende groepen 
aan colleges van toezichthouders wordt 
toegekend. Tevens moet een grotere 
harmonisatie en de coherente toepassing 
van de regels voor de 
financiëlemarktdeelnemers en financiële 
markten in geheel de Gemeenschap
worden bereikt. Er moeten een Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
alsmede een Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen en 
een Europese Bankautoriteit (de Europese
toezichthoudende autoriteiten) worden 
opgericht. 

(7) Het Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders moet een netwerk zijn van 
nationale en Europese toezichthoudende 
autoriteiten, waarbij het dagelijkse toezicht 
op financiële instellingen zonder EU-
dimensie op nationaal niveau blijft.
Colleges van toezichthouders oefenen 
toezicht uit op instellingen die 
grensoverschrijdend opereren maar geen 
EU- dimensie hebben. De Autoriteit dient 
het toezicht op instellingen met een EU-
dimensie geleidelijk over te nemen. Voorts 
moeten de regels voor financiële 
instellingen in de hele Europese Unie in 
grotere mate worden geharmoniseerd en op 
coherente wijze worden toegepast. Er moet 
een Europese Autoriteit voor effecten en 
markten worden opgericht, naast een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Verzekeringen en bedrijfspensioenen) en 
een Europese toezichthoudende autoriteit 
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(Banken), alsook een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Gemengd 
Comité). Het Europees Comité voor 
systeemrisico’s moet deel uitmaken van 
een Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht.

Or. en

Amendement 148
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De taken van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, met inbegrip van de wijze 
van samenwerking met elkaar en met de 
Commissie, worden bij de volgende 
wetsbesluiten vastgesteld: Richtlijn 
97/9/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 3 maart 1997 inzake de 
beleggerscompensatiestelsels, Richtlijn 
98/26/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 19 mei 1998 betreffende het 
definitieve karakter van de afwikkeling van 
betalingen en effectentransacties in 
betalings- en afwikkelingssystemen, 
Richtlĳn 2001/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 mei 2001 
betreffende de toelating van effecten tot de 
officiële notering aan een effectenbeurs en 
de informatie die over deze effecten moet 
worden gepubliceerd, Richtlĳn 
2002/47/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 juni 2002 betreffende 
financiëlezekerheidsovereenkomsten, 
Richtlijn 2002/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
2002 betreffende het aanvullende toezicht 
op kredietinstellingen, 
verzekeringsondernemingen en 
beleggingsondernemingen in een financieel 
conglomeraat, Richtlĳn 2003/6/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2003 betreffende handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
(marktmisbruik), Richtlĳn 2003/71/EG van 

(11) De taken van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, met inbegrip van de wijze 
van samenwerking met elkaar en met de 
Commissie, worden bij de volgende 
wetsbesluiten vastgesteld: Richtlijn 
97/9/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 3 maart 1997 inzake de 
beleggerscompensatiestelsels , Richtlijn 
98/26/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 19 mei 1998 betreffende het 
definitieve karakter van de afwikkeling van 
betalingen en effectentransacties in 
betalings- en afwikkelingssystemen , 
Richtlĳn 2001/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 mei 2001 
betreffende de toelating van effecten tot de 
officiële notering aan een effectenbeurs en 
de informatie die over deze effecten moet 
worden gepubliceerd , Richtlĳn 
2002/47/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 juni 2002 betreffende 
financiëlezekerheidsovereenkomsten , 
Richtlijn 2002/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
2002 betreffende het aanvullende toezicht 
op kredietinstellingen, 
verzekeringsondernemingen en 
beleggingsondernemingen in een financieel 
conglomeraat , Richtlĳn 2003/6/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2003 betreffende handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
(marktmisbruik) , Richtlĳn 2003/71/EG 
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het Europees Parlement en de Raad van 4 
november 2003 betreffende het prospectus 
dat gepubliceerd moet worden wanneer 
effecten aan het publiek worden 
aangeboden of tot de handel worden 
toegelaten en tot wĳziging van Richtlĳn 
2001/34/EG, Richtlijn 2004/25/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
april 2004 betreffende het openbaar 
overnamebod, Richtlijn 2004/39/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 21 
april 2004 betreffende markten voor 
financiële instrumenten, Richtlijn 
2004/109/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 december 2004 
betreffende de transparantievereisten die 
gelden voor informatie over uitgevende 
instellingen waarvan effecten tot de handel 
op een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 
2001/34/EG, Richtlijn 2005/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 
oktober 2005 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme , Richtlĳn 2002/65/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
september 2002 betreffende de verkoop op 
afstand van financiële diensten aan 
consumenten , Richtlijn 2006/49/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 14 
juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid 
van beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen (herschikking) 
(onverminderd de bevoegdheid van de 
Europese Bankautoriteit op het stuk van 
prudentieel toezicht) , Richtlijn 
2009/65/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe's) , Richtlijn … (toekomstige 
richtlijn inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen) en Verordening … 
(toekomstige verordening inzake 
ratingbureaus), hieronder begrepen alle op 
deze handelingen gebaseerde richtlijnen, 
verordeningen en besluiten/beschikkingen, 
en alle verdere communautaire

van het Europees Parlement en de Raad 
van 4 november 2003 betreffende het 
prospectus dat gepubliceerd moet worden 
wanneer effecten aan het publiek worden 
aangeboden of tot de handel worden 
toegelaten en tot wĳziging van Richtlĳn 
2001/34/EG , Richtlijn 2004/39/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
april 2004 betreffende markten voor 
financiële instrumenten , Richtlijn 
2004/109/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 december 2004 
betreffende de transparantievereisten die 
gelden voor informatie over uitgevende 
instellingen waarvan effecten tot de handel 
op een gereglementeerde markt zijn 
toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 
2001/34/EG , Richtlijn 2005/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 
oktober 2005 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme , Richtlĳn 2002/65/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
september 2002 betreffende de verkoop op 
afstand van financiële diensten aan 
consumenten , Richtlijn 2006/49/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 14 
juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid 
van beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen (herschikking) 
(onverminderd de bevoegdheid van de 
Europese Bankautoriteit op het stuk van 
prudentieel toezicht) , Richtlijn 
2009/65/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe's) , Richtlijn … (toekomstige 
richtlijn inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen) en Verordening … 
(toekomstige verordening inzake 
ratingbureaus), hieronder begrepen alle op 
deze handelingen gebaseerde richtlijnen, 
verordeningen en besluiten/beschikkingen, 
en alle verdere handelingen van de EU die 
taken aan de Autoriteit verlenen
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handelingen die taken aan de Autoriteit 
verlenen.

Or. en

Motivering

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to include 
the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory failure or 
otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides flecibility for 
national regulators because the underlying company law has not been fully harmonised. The 
Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to facilitate 
harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall not have the 
function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory authorities in 
individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of ESMA would 
enable such intervention to take place, and this could undermine takeover regulation by 
reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical litigation. The 
Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive from the scope of 
ESMA's powers in Article 1(2).

Amendement 149
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen teneinde, 
mede door middel van één wetboek, 
ervoor te zorgen dat aan iedereen dezelfde 
eisen worden gesteld en de beleggers en 
consumenten in geheel Europa adequaat 
worden beschermd. Als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise is het 
efficiënt en passend om de Autoriteit op 
bij het communautaire recht vastgestelde 
gebieden te belasten met de uitwerking 
van voorstellen voor technische normen 
die geen beleidskeuzen inhouden. De 
Commissie moet deze voorstellen voor 
technische normen bevestigen 
overeenkomstig het communautaire recht 
om er bindende rechtskracht aan te geven. 
De voorstellen voor technische normen 
moeten door de Commissie worden 
vastgesteld. Zij zijn aan wijziging 

(14) De Commissie moet deze voorstellen 
voor technische normen bevestigen 
overeenkomstig het EU- recht, om er 
bindende rechtskracht aan te geven. Het 
staat haar vrij de normen gedeeltelijk of 
geheel te verwerpen indien zij 
bijvoorbeeld onverenigbaar zijn met het 
EU-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 EU-
wetgeving inzake financiële diensten. Om 
een vlot en snel vaststellingsproces voor 
deze normen te verzekeren, moet de 
Commissie voor haar besluit tot 
bevestiging, gedeeltelijke bevestiging of 
verwerping aan een tijdslimiet 
onderworpen worden. De procedure voor 
de ontwikkeling van technische normen in 
deze verordening doet geen afbreuk aan 
de bevoegdheden van de Commissie om 
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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.

gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de EU vast te stellen. De 
aangelegenheden waarop de technische 
normen betrekking hebben, houden geen 
beleidsbeslissingen in en inhoudelijk 
vallen zij onder op niveau 1 vastgestelde 
besluiten van de Europese Unie. De 
ontwikkeling van de ontwerpnormen door 
de Autoriteit zorgt ervoor dat ten volle van 
de specialistische expertise van de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
wordt geprofiteerd.

Or. en

Motivering

De Commissie mag niet de bevoegdheid krijgen om technische normen te  wijzigen. Die zijn 
namelijk technisch van aard en mogen daarom alleen door technische deskundigen van de ETA 
worden uitgewerkt. Indien de normen ongeschikt zijn wegens onverenigbaarheid met EU-recht 
of met de interne markt kan de Commissie ze geheel of gedeeltelijk verwerpen. 

Amendement 150
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen teneinde, 
mede door middel van één wetboek, ervoor 
te zorgen dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de beleggers en 
consumenten in geheel Europa adequaat 
worden beschermd. Als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise is het 
efficiënt en passend om de Autoriteit op bij 
het communautaire recht vastgestelde 
gebieden te belasten met de uitwerking van 
voorstellen voor technische normen die 
geen beleidskeuzen inhouden. De 
Commissie moet deze voorstellen voor 
technische normen bevestigen 
overeenkomstig het communautaire recht 

(14) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen teneinde, 
mede door middel van één wetboek, ervoor 
te zorgen dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de spaarders, beleggers 
en consumenten in geheel Europa adequaat 
worden beschermd. Het is efficiënt en 
passend om de Autoriteit, als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise, op bij het 
EU-recht vastgestelde gebieden te belasten 
met de uitwerking van voorstellen voor 
technische normen die geen beleidskeuzen 
inhouden. Bij het uitwerken van de 
technische normen moet de Autoriteit 
letten op de uiteenlopende structuren en 
risicoprofielen van financiële instellingen. 
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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. 

Met name dienen de Autoriteiten ernaar 
te streven dat er geen onnodige lasten 
worden geplaatst op de schouders van 
financiële instellingen die in de Unie zijn 
gevestigd, in handen zijn van leden-
eigenaars en die een belangrijke rol 
vervullen bij de bestrijding van sociale 
uitsluiting. De Commissie moet deze 
voorstellen voor technische normen 
bevestigen overeenkomstig het EU- 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 EU-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 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

Amendement 151
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen teneinde, 
mede door middel van één wetboek, ervoor 
te zorgen dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de beleggers en 
consumenten in geheel Europa adequaat 
worden beschermd. Als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise is het 
efficiënt en passend om de Autoriteit op bij 
het communautaire recht vastgestelde 
gebieden te belasten met de uitwerking van 

(14) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen teneinde, 
mede door middel van één wetboek, ervoor 
te zorgen dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de beleggers en 
consumenten in geheel Europa adequaat 
worden beschermd. Het is efficiënt en 
passend om de Autoriteit, als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise, op bij het 
EU-recht vastgestelde gebieden te belasten 
met de uitwerking van voorstellen voor 
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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. 

technische normen die geen beleidskeuzen 
inhouden. Deze normen mogen niet 
strijdig zijn met de wetgeving van een of 
meerdere lidstaten omdat die wetgeving 
beleidskeuzes impliceert. De Commissie 
moet deze voorstellen voor technische 
normen bevestigen overeenkomstig het 
EU-recht, om er bindende rechtskracht aan 
te geven. De voorstellen voor technische 
normen moeten door de Commissie 
worden vastgesteld dan wel verworpen 
volgens duidelijke en transparante 
beginselen. Zij worden verworpen indien 
zij bijvoorbeeld onverenigbaar zijn met het 
EU-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 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

Amendement 152
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen teneinde, 
mede door middel van één wetboek, ervoor 
te zorgen dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de beleggers en 
consumenten in geheel Europa adequaat 
worden beschermd. Als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise is het 
efficiënt en passend om de Autoriteit op bij 
het communautaire recht vastgestelde 
gebieden te belasten met de uitwerking van 
voorstellen voor technische normen die 
geen beleidskeuzen inhouden. De 

(14) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen teneinde, 
mede door middel van één wetboek, ervoor 
te zorgen dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de beleggers en 
consumenten in geheel Europa adequaat 
worden beschermd. Het is efficiënt en 
passend om de Autoriteit, als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise, op bij het 
EU-recht vastgestelde gebieden te belasten 
met de uitwerking van voorstellen voor 
technische normen die geen beleidskeuzen 
inhouden. De Commissie moet deze 
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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. 

voorstellen voor technische normen 
bevestigen overeenkomstig het EU- recht, 
om er bindende rechtskracht aan te geven. 
De voorstellen voor technische normen 
moeten door de Commissie worden 
vastgesteld. Er mag door de Commissie 
geen wijziging in worden aangebracht. Zij 
mogen door de Commissie alleen worden 
verworpen indien zij onverenigbaar zijn 
met het EU-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 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

Motivering

De Commissie mag niet de bevoegdheid krijgen om technische normen te  wijzigen die door de 
Autoriteit worden voorgesteld, om de onafhankelijkheid en deskundigheid van de Autoriteit te 
bewaren en te eerbiedigen. Aan de Commissie komt alleen het recht toe de voorgestelde normen 
te toetsen, waarbij zij deze kan bekrachtigen of verwerpen, volgens duidelijke en transparante 
beginselen.

Amendement 153
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De procedure voor de ontwikkeling 
van technische normen in onderhavige 
verordening doet geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de Commissie om op 
eigen initiatief uitvoeringsmaatregelen 
volgens comitéprocedures op niveau 2 van 
de Lamfalussy-structuur te nemen zoals 
vastgesteld in de desbetreffende 
communautaire wetgeving. De 
aangelegenheden waarop de technische 
normen betrekking hebben, houden geen 

(15) De Commissie moet deze voorstellen 
voor technische normen bevestigen om er 
bindende rechtskracht aan te geven. Het 
staat haar vrij de normen gedeeltelijk of 
geheel te verwerpen indien zij 
bijvoorbeeld onverenigbaar zijn met het 
EU-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 EU-
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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. 

wetgeving inzake financiële diensten. Om 
een vlot en snel vaststellingsproces voor 
deze normen te verzekeren, moet de 
Commissie voor haar besluit tot 
bevestiging, gedeeltelijke bevestiging of 
verwerping aan een tijdslimiet 
onderworpen worden. De procedure voor 
de ontwikkeling van technische normen in 
deze verordening doet geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de Commissie om 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de EU vast te stellen. De 
aangelegenheden waarop de technische 
normen betrekking hebben, houden geen 
beleidsbeslissingen in en inhoudelijk vallen 
zij onder op niveau 1 vastgestelde besluiten 
van de Unie. De ontwikkeling van de 
ontwerpnormen door de Autoriteit zorgt 
ervoor dat ten volle van de specialistische 
expertise van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten wordt 
geprofiteerd. 

Or. en

Amendement 154
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Ernstige bedreigingen van de 
ordelijke werking en integriteit van de 
financiële markten of de stabiliteit van het 
financieel systeem in de Gemeenschap 
vereisen een snelle en gezamenlijke 
reactie op communautair niveau. De 
Autoriteit moet bijgevolg de nationale 
toezichthoudende autoriteiten kunnen 
verplichten tot het nemen van bepaalde 
maatregelen om een noodsituatie te 
verhelpen. Aangezien het bepalen of er 
sprake is van een noodsituatie in 
belangrijke mate een oordeel inhoudt, 
moet deze bevoegdheid bij de Commissie 
berusten. Voor een effectieve reactie op de 
noodsituatie moet, wanneer maatregelen 

Schrappen
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van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, 
de Autoriteit gemachtigd zijn in laatste 
instantie rechtstreeks tot 
financiëlemarktdeelnemers 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 155
Diogo Feio

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Ernstige bedreigingen van de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 
markten of de stabiliteit van het financieel 
systeem in de 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. Gezien de gevoeligheid van 
deze kwestie, moet de bevoegdheid tot 
constatering van een noodsituatie bij de 
Raad berusten, die daartoe overleg pleegt 
met de Commissie, het ECSR en, voor 
zover van toepassing, de Europese 
toezichthoudende autoriteiten. 

Or. en
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Amendement 156
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Ernstige bedreigingen van de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 
markten of de stabiliteit van het financieel 
systeem in de Europese Unie vereisen een 
snelle en gezamenlijke reactie op EU-
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 Raad berusten. 
Voor een effectieve reactie op de 
noodsituatie moet, wanneer maatregelen 
van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, de 
Autoriteit gemachtigd zijn in laatste 
instantie rechtstreeks tot 
financiëlemarktdeelnemers gerichte 
besluiten te nemen die betrekking hebben 
op gebieden van EU-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 157
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Ernstige bedreigingen van de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 
markten of de stabiliteit van het financieel 
systeem in de Gemeenschap vereisen een 
snelle en gezamenlijke reactie op 

(21) 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 
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communautair niveau. De Autoriteit moet 
bijgevolg de nationale toezichthoudende 
autoriteiten kunnen verplichten tot het 
nemen van bepaalde maatregelen om een 
noodsituatie te verhelpen. Aangezien het 
bepalen of er sprake is van een 
noodsituatie in belangrijke mate een 
oordeel inhoudt, moet deze bevoegdheid 
bij de Commissie berusten. Voor een 
effectieve reactie op de noodsituatie moet, 
wanneer maatregelen van de bevoegde 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
uitblijven, de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie rechtstreeks tot 
financiëlemarktdeelnemers 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.

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. Het Europees Comité voor 
systeemrisico’s dient vast te stellen 
wanneer er sprake is van een 
noodsituatie. Voor een effectieve reactie 
op de noodsituatie moet, wanneer 
maatregelen van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, de 
Autoriteit gemachtigd zijn in laatste 
instantie rechtstreeks tot 
financiëlemarktdeelnemers gerichte 
besluiten te nemen die betrekking hebben 
op gebieden van EU-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

Motivering

De totstandbrenging van de Europese interne markt voor financiële diensten vergt een 
gecoördineerd optreden bij eventuele noodsituaties, omdat een crisis in een van de lidstaten zich 
snel over de grenzen kan verspreiden. Daarom moet aan de ECSR de bevoegdheid toekomen om 
het bestaan van een noodsituatie te constateren. De ECSR is in een goede positie om mogelijke 
noodsituaties te onderkennen want het is een technisch instituut dat is opgericht om mogelijke 
bedreigingen voor de financiële stabiliteit te volgen en te beoordelen.

Amendement 158
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Ernstige bedreigingen van de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 
markten of de stabiliteit van het financieel 
systeem in de Gemeenschap vereisen een 
snelle en gezamenlijke reactie op 
communautair niveau. De Autoriteit moet 
bijgevolg de nationale toezichthoudende 
autoriteiten kunnen verplichten tot het 
nemen van bepaalde maatregelen om een 

(21) 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 EU-
niveau. De Autoriteit moet bijgevolg de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
kunnen verplichten tot het nemen van 
bepaalde maatregelen om een noodsituatie 
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noodsituatie te verhelpen. Aangezien het 
bepalen of er sprake is van een 
noodsituatie in belangrijke mate een 
oordeel inhoudt, moet deze bevoegdheid 
bij de Commissie berusten. Voor een 
effectieve reactie op de noodsituatie moet, 
wanneer maatregelen van de bevoegde 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
uitblijven, de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie rechtstreeks tot 
financiëlemarktdeelnemers 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.

te verhelpen. Het Europees Comité voor 
systeemrisico’s dient vast te stellen 
wanneer er sprake is van een 
noodsituatie. De Commissie dient een 
noodsituatie uit te roepen wanneer het 
Europees Comité voor systeemrisico’s dat 
aanbeveelt. Voor een effectieve reactie op 
de noodsituatie moet, wanneer maatregelen 
van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, de 
Autoriteit gemachtigd zijn in laatste 
instantie rechtstreeks tot 
financiëlemarktdeelnemers gerichte 
besluiten te nemen die betrekking hebben 
op gebieden van EU-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

Motivering

De ECSR is de meest aangewezen instantie voor het uitroepen van een noodsituatie. Omdat de 
beoordeling of al dan niet van een noodsituatie sprake is, een ruime beoordelingsvrijheid vergt, 
moet volgens de opzet van het Verdrag de Commissie de instantie zijn die het uiteindelijke 
besluit neemt.

Amendement 159
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Voorts werd door de G-20 van 2 
april 2009 te Londen in een verklaring 
over versterking van het financieel 
systeem gepleit voor "vaststelling van 
richtsnoeren voor toezichthoudende 
colleges, steun voor de oprichting en het 
functioneren van zulke colleges, en 
deelname daaraan, mede door 
voortdurende identificatie van de 
grensoverschrijdende firma’s van het 
grootste systeembelang". 

Or. en
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Amendement 160
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) Om een efficiënt en effectief toezicht 
en een evenwichtige afweging van de 
standpunten van de bevoegde autoriteiten 
in de verschillende lidstaten te verzekeren, 
moet de Autoriteit in staat zijn om 
meningsverschillen tussen die bevoegde 
autoriteiten, daaronder begrepen binnen de 
colleges van toezichthouders, met bindend 
effect te schikken. Er dient voorzien te 
worden in een verzoeningsfase, tijdens 
welke de bevoegde autoriteiten tot 
overeenstemming kunnen komen. De 
bevoegdheid van de Autoriteit moet 
betrekking hebben op meningsverschillen 
over procedurele verplichtingen tijdens het 
samenwerkingsproces alsmede op de 
interpretatie en toepassing van het EU-
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 
financiëlemarktdeelnemers gerichte 
besluiten te nemen op gebieden van EU-
recht die rechtstreeks op hen van 
toepassing zijn. In gevallen waarin de 
desbetreffende EU-wetgeving de lidstaten 
beoordelingsvrijheid toekent, kunnen de 
door de Autoriteit genomen besluiten niet 
in de plaats komen van die 
overeenkomstig het EU-recht
uitgeoefende beoordelingsvrijheid.

Or. en
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Amendement 161
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski 

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) Om een efficiënt en effectief toezicht 
en een evenwichtige afweging van de 
standpunten van de bevoegde autoriteiten 
in de verschillende lidstaten te verzekeren, 
moet de Autoriteit in staat zijn om 
meningsverschillen tussen die bevoegde 
autoriteiten, daaronder begrepen binnen de 
colleges van toezichthouders, met bindend 
effect te schikken. Er dient voorzien te 
worden in een verzoeningsfase, tijdens 
welke de bevoegde autoriteiten tot 
overeenstemming kunnen komen. De 
bevoegdheid van de Autoriteit op dat punt 
moet nader 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 
financiëlemarktdeelnemers gerichte 
besluiten te nemen op gebieden van 
communautair recht die rechtstreeks op hen 
van toepassing zijn. 

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het voorgestelde amendement op art. 11 § 1 inzake de reikwijdte 
van “bindende geschillenbeslechting”. De ontwerpverordening hoeft alleen de bevoegdheid van 
de EAEM aan te geven om te voorzien in een “bindende geschillenregeling” en de procedure. 
De concrete inhoud van die “bindende geschillenregeling” wordt echter van geval tot geval 
aangegeven in de sectorale wetgeving.



PE439.456v01-00 18/98 AM\808173NL.doc

NL

Amendement 162
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) Om een efficiënt en effectief toezicht 
en een evenwichtige afweging van de 
standpunten van de bevoegde autoriteiten 
in de verschillende lidstaten te verzekeren, 
moet de Autoriteit in staat zijn om 
meningsverschillen tussen die bevoegde 
autoriteiten, daaronder begrepen binnen de 
colleges van toezichthouders, met bindend 
effect te schikken. Er dient voorzien te 
worden in een verzoeningsfase, tijdens 
welke de bevoegde autoriteiten tot 
overeenstemming kunnen komen. De 
bevoegdheid van de Autoriteit moet 
betrekking hebben op meningsverschillen 
over procedurele verplichtingen tijdens het 
samenwerkingsproces alsmede op de 
interpretatie en toepassing van het EU-
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 
financiëlemarktdeelnemers gerichte 
besluiten te nemen op gebieden van EU-
recht die rechtstreeks op hen van 
toepassing zijn. Dit geldt ook in geval van 
meningsverschillen binnen een college 
van toezichthouders.

Or. en
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Amendement 163
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) 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 
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 

(24) 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 kan beperkingen stellen aan 
de bevoegdheid van de nationale 
toezichthoudende autoriteit om taken te 
delegeren. 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 



PE439.456v01-00 20/98 AM\808173NL.doc

NL

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.

EU-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.

Or. en

Amendement 164
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) 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 bevoegde autoriteiten moet centraal 
staan bij de maatregelen die de Autoriteit 
neemt.

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

Or. en
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Amendement 165
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de financiële stabiliteit te 
bewaren, dienen in een vroeg stadium over 
de grenzen en sectoren heen trends, 
potentiële risico’s en zwakke plekken die 
van het microprudentiële niveau afkomstig 
zijn, te worden aangewezen. De Autoriteit 
moet dergelijke ontwikkelingen op haar 
bevoegdheidsgebied volgen en beoordelen 
en, waar nodig, het Europees Parlement, de 
Raad, de Commissie, de andere Europese 
toezichthoudende autoriteiten en het 
Europees Comité voor systeemrisico’s 
regelmatig en in voorkomend geval ad hoc 
op de hoogte brengen. De Autoriteit moet 
eveneens communautaire stresstests 
coördineren om de veerkracht van 
financiëlemarktdeelnemers bij ongunstige 
marktontwikkelingen te beoordelen en 
ervoor te zorgen dat op nationaal niveau bij 
het houden van dergelijke tests een zo 
consistent mogelijke methode wordt 
gevolgd.

(28) Om de financiële stabiliteit te 
bewaren, dienen in een vroeg stadium over 
de grenzen en sectoren heen trends, 
potentiële risico’s en zwakke plekken die 
van het microprudentiële niveau afkomstig 
zijn, te worden aangewezen. De Autoriteit 
moet dergelijke ontwikkelingen op haar 
bevoegdheidsgebied volgen en beoordelen 
en, waar nodig, het Europees Parlement, de 
Raad, de Commissie, de andere Europese 
toezichthoudende autoriteiten en het 
Europees Comité voor systeemrisico’s 
regelmatig en in voorkomend geval ad hoc 
op de hoogte brengen. De Autoriteit moet 
eveneens stresstests in de hele Europese 
Unie entameren en coördineren, om de 
veerkracht van financiële instellingen bij 
ongunstige marktontwikkelingen te 
beoordelen en ervoor te zorgen dat op 
nationaal niveau bij het houden van 
dergelijke tests een zo consistent mogelijke 
methode wordt gevolgd. Om aan te tonen 
dat zij zich van haar taken gekweten 
heeft, moet de Autoriteit een economische 
analyse verrichten van de markten en de 
gevolgen van potentiële 
marktontwikkelingen voor die markten.

Or. en

Motivering

Door gebruik van economische analyse zal de ETA beter overwogen besluiten kunnen nemen  
omtrent het effect van haar optreden op de algemene markt, en het effect van het algemene 
marktgebeuren op haar optreden. Dat strookt met de beste praktijk op lidstaatniveau.
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Amendement 166
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 167
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(33) De Autoriteit moet over technische 
normen, richtsnoeren en aanbevelingen met 
belanghebbende partijen overleggen en hen 
in redelijke mate de mogelijkheid bieden 
over voorgestelde maatregelen 
opmerkingen te maken. Alvorens 
technische normen, richtsnoeren en 
aanbevelingen voor te stellen, dient de 
Autoriteit een effectbeoordeling te 
verrichten om ervoor te zorgen dat alle 
beste praktijken voor hoogwaardige 
regelgeving worden gevolgd. Om 
doeltreffende externe assistentie te 
kunnen bieden, moet een 
Stakeholdersgroep effecten en markten 
worden opgericht die naar behoren is 
samengesteld uit 
financiëlemarktdeelnemers in de EU 
(daaronder begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
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de communautaire wetgeving ingestelde 
gebruikersgroepen op het gebied van 
financiële diensten.

financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), vakbonden, 
academici, consumenten en andere 
retailgebruikers van financiële diensten, 
daaronder begrepen kmo's. De 
Stakeholdersgroep effecten en markten 
moet actief als schakel fungeren met 
andere door de Commissie of de EU-
wetgeving ingestelde gebruikersgroepen op 
het gebied van financiële diensten.

Or. en

Motivering

De vertegenwoordiging door verschillende groepen belanghebbenden hoeft niet zozeer 
evenwichtig te zijn als wel op haar taak te zijn berekend.

Amendement 168
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(33) De Autoriteit moet 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 effecten en 
markten worden opgericht, samengesteld 
uit  financiëlemarktdeelnemers in de EU 
(daaronder begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van financiële diensten, daaronder 
begrepen kmo's. De Stakeholdersgroep 
effecten en markten moet bestaan uit ten 
minste 15 vertegenwoordigers voor de 
consumenten en gebruikers, 5 
onafhankelijke academici van het hoogste 
niveau, en 10 vertegenwoordigers uit de 
sector en aldaar werkzame werknemers. 
De Stakeholdersgroep effecten en markten 
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moet actief als schakel fungeren met 
andere door de Commissie of de EU-
wetgeving ingestelde gebruikersgroepen op 
het gebied van financiële diensten.

Or. en

Amendement 169
Thijs Berman

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(33) De Autoriteit moet 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 effecten en 
markten worden opgericht die evenwichtig 
is samengesteld uit 
financiëlemarktdeelnemers in de EU
(daaronder begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), vakbonden, 
academici, consumentenorganisaties  en 
andere retailgebruikers van 
financiëlediensten, daaronder begrepen 
kmo's. De Stakeholdersgroep effecten en 
markten moet actief als schakel fungeren 
met andere door de Commissie of de EU-
wetgeving ingestelde gebruikersgroepen op 
het gebied van financiële diensten.

Or. en

Motivering

Vakbonden en, consumentenorganisaties  zijn georganiseerde vertegenwoordigers van 
werknemers en consumenten. Wegens hun grondige kennis van sectoroverschrijdende 
activiteiten verkeren zij in de beste positie om de belangen van werknemers en consumenten in 
de Stakeholdersgroep te behartigen.
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Amendement 170
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(33) De Autoriteit laat alle belanghebbende 
partijen raadplegen over alle door haar 
verrichte werkzaamheden en hen in 
redelijke mate de mogelijkheid bieden over 
voorgestelde maatregelen opmerkingen te 
maken. Om redenen van efficiëntie moet 
hiertoe een Stakeholdersgroep effecten en 
markten worden opgericht die evenwichtig 
is samengesteld uit 
financiëlemarktdeelnemers in de EU 
(daaronder begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van financiële diensten, daaronder 
begrepen kmo's. De Stakeholdersgroep 
effecten en markten moet actief als schakel 
fungeren met andere door de Commissie of 
de EU-wetgeving ingestelde 
gebruikersgroepen op het gebied van 
financiële diensten.

Or. en

Motivering

De stakeholdergroep moet de gelegenheid krijgen te worden geraadpleegd over en commentaar 
te leveren op de werkzaamheden van de Autoriteit die zij van belang achten. De afzonderlijke 
leden in de groep moeten voor zichzelf uitmaken of zij al dan niet wensen te worden 
geraadpleegd.
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Amendement 171
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Organisaties zonder 
winstoogmerk verkeren in vergelijking 
met de goed gefinancierde en ingevoerde 
bedrijfsvertegenwoordigers in een 
marginale positie in de discussie over de 
toekomst van financiële diensten en het 
besluitvormingsproces daarover. Dit 
nadeel moet worden gecompenseerd door 
afdoende financiering van hun 
vertegenwoordigers in de 
Stakeholdersgroep effecten en markten.

Or. en

Amendement 172
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) 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 financiëlemarktdeelnemers. 
Maatregelen door de Autoriteit in nood- of 
schikkingssituaties die de stabiliteit van 
een financiëlemarktdeelnemer 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 

(34) 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 financiëlemarktdeelnemers. 
Maatregelen door de Autoriteit in 
noodsituaties die de stabiliteit van een 
financiëlemarktdeelnemer 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.
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dat verband bezitten.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit de ingediende amendementen op artikel 23 en dient ter beperking van de 
vrijwaringsclausule.

Amendement 173
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Binnen drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
vaardigt de Commissie aan de hand van 
de opgedane ervaring duidelijke en 
bruikbare richtsnoeren op EU-niveau uit 
over de omstandigheden en voorwaarden 
waaronder de lidstaten zich op de 
vrijwaringsclausule kunnen beroepen. 
Het gebruik van de vrijwaringsclausule 
wordt vervolgens aan die richtsnoeren 
getoetst.

Or. en

Motivering

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must be 
provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal responsibility 
may be claimed must be commonly defined and agreed upon. In the future, in their justification 
and impact assessment, Member States shall demonstrate that their respective case falls within 
the scope of the guidance.

Amendement 174
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Een voltijdse voorzitter, die door de (38) Een voltijdse voorzitter, die door het 
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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.

Europees Parlement wordt benoemd na 
een door de raad van toezichthouders uit te 
voeren 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

Amendement 175
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(38) Een voltijdse voorzitter, die door het 
Europees Parlement uit een door de raad 
van toezichthouders opgestelde 
voordrachtslijst 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.

Or. en

Motivering

Het is zaak dat degenen met de meeste expertise op gebied van toezicht op nationaal niveau– de 
nationale toezichthouders – tot taak krijgen de best gekwalificeerde kandidaat tot voorzitter te 
kiezen. Dat voorkomt ook politicering waarvoor wellicht te duchten zou zijn als de 
voordrachtslijst door een van de Europese instellingen werd opgesteld.
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Amendement 176
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(39) Om sectoroverschrijdende consistentie 
in de activiteiten van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten te 
verzekeren, moeten deze autoriteiten nauw 
samenwerken via de Europese 
toezichthoudende autoriteiten (het 
“Gemengd Raadgevend Comité”) en in 
voorkomend geval gemeenschappelijke 
standpunten bereiken. Het Gemengd 
Raadgevend Comité dient de taken van de 
drie Europese toezichthoudende 
autoriteiten met betrekking tot financiële 
conglomeraten te coördineren. Waar dit 
relevant is, moeten besluiten die eveneens 
binnen het bevoegdheidsgebied van de 
Europese Toezichthoudende Autoriteit 
(verzekeringen en bedrijfspensioenen) of 
de Europese Toezichthoudende Autoriteit
(Banken) liggen, parallel door de 
betrokken Europese toezichthoudende 
autoriteiten worden vastgesteld. Het 
Gemengd Raadgevend Comité moet op 
basis van jaarlijks rotatiesysteem worden 
voorgezeten door de voorzitters van de 
drie Europese toezichthoudende 
autoriteiten. De voorzitter van het 
Gemengd Raadgevend Comité moet 
ondervoorzitter van het Europees Comité 
voor systeemrisico’s zijn. Het Gemengd 
Comité moet een permanent secretariaat 
hebben dat bestaat uit gedetacheerd 
personeel van de drie Europese 
toezichthoudende autoriteiten, ten einde 
informele informatiedeling en de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke cultuur binnen de 
drie Europese toezichthoudende 
autoriteiten mogelijk te maken.

Or. en
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Motivering

Het is zaak de rol van het in de commissievoorstellen beoogde gemengde comité behoorlijk te 
omlijnen en uiteen te zetten. Het GC moet de informatie-uitwisseling en deling van ervaring 
tussen de ETA’s vergemakkelijken. Ook moet het een fulltime secretariaat hebben om zich in zijn 
werk te laten bijstaan, waartoe ook toezicht op financiële conglomeraten kan behoren, en dat 
een micro-economische afspiegeling behoort te vormen van de macro-economische focus van het 
ECB-ambtenarenbestand binnen het ECSR -secretariaat.

Amendement 177
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) De invulling van de nieuwe 
toezichtarchitectuur moet worden 
overdacht en de doelmatigheid ervan moet 
zorgvuldig worden beoordeeld. Op 
middellange termijn moet worden gedacht 
aan een ontwikkeling van de 
toezichtarchitectuur naar een stelsel met 
slechts twee autoriteiten, een voor het 
microprudentieel toezicht en de andere 
voor de transparantie, 
beleggersbescherming en marktintegriteit.

Or. en

Motivering

De toezichtarchitectuur in het commissievoorstel is georganiseerd volgens een traditionele opzet 
van toezichthoudende autoriteiten voor elk soort tussenpersoon. Omdat de afgrenzing tussen de 
tussenpersonen vaag is, moet op middellange termijn worden gedacht aan een andere 
toezichtarchitectuur zo dat gewenst is.

Amendement 178
Marianne Thyssen

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Om haar autonomie en 
onafhankelijkheid geheel en al te 
waarborgen, moet de Autoriteit de 
beschikking krijgen over een autonome 

(41) Om haar autonomie en 
onafhankelijkheid geheel en al te 
waarborgen, moet de Autoriteit de 
beschikking krijgen over een autonome 
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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 
Rekenkamer moet de rekeningen 
controleren.

begroting met inkomsten uit hoofdzakelijk 
verplichte bijdragen van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten, uit de 
algemene begroting van de Europese Unie, 
en wel door middel van een afzonderlijke 
begrotingsrubriek. De EU-
begrotingsprocedure moet van toepassing 
zijn wat de bijdrage van de Europese Unie
betreft. De controle van de rekeningen 
wordt verricht door de Rekenkamer.

Or. en

Motivering

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. To 
enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 on 
the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community 
institutions and bodies and on the free movement of such data).

Amendement 179
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 en uit de 
algemene begroting van de Europese Unie. 
De communautaire begrotingsprocedure 
moet van toepassing zijn wat de 
communautaire bijdrage betreft. De 
Rekenkamer moet de rekeningen 
controleren.

(41) Om haar autonomie en 
onafhankelijkheid volledig 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 financiële 
instellingen worden betaald. De EU-
begrotingsprocedure moet van toepassing 
zijn wat de bijdrage van de EU betreft. De 
Rekenkamer moet de rekeningen 
controleren.

Or. en
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Amendement 180
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 effecten en 
markten op (“de Autoriteit”).

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

Or. en

Amendement 181
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 97/9/EG, 
Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2001/34/EG, 
Richtlijn 2002/47/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2003/6/EG, Richtlijn 2003/71/EG, 
Richtlijn 2004/25/EG, Richtlijn 
2004/39/EG, Richtlijn 2004/109/EG, 
Richtlijn 2005/60/EG, Richtlijn 
2009/65/EG, Richtlijn 2002/65/EG, 
Richtlijn 2006/49/EG (onverminderd de 
bevoegdheid van de Europese 
Bankautoriteit op het stuk van prudentieel 
toezicht), Richtlijn … [toekomstige 
richtlijn inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen] en Verordening …
[toekomstige verordening inzake
ratingbureaus], hieronder begrepen alle op 
deze handelingen gebaseerde richtlijnen, 
verordeningen en besluiten/beschikkingen, 
en alle verdere communautaire 
handelingen die taken aan de Autoriteit 
verlenen.

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 97/9/EG, 
Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2001/34/EG, 
Richtlijn 2002/47/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2003/6/EG, Richtlijn 2003/71/EG, 
Richtlijn 2004/39/EG, Richtlijn 
2004/109/EG, Richtlijn 2009/65/EG, 
Richtlijn 2002/65/EG, Richtlijn 
2007/36/EG en Richtlijn 2006/49/EG, 
onverminderd de bevoegdheid van de 
Europese Bankautoriteit voorzover het 
prudentieel toezicht betreft, de richtlijn 
[inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen] en Verordening (EG) 
nr. 1060/2009 [inzake ratingbureaus], en 
de desbetreffende onderdelen van 
Richtlijn 2005/60/EG en 2002/ 65/EG, 
voor zover deze van toepassing zijn voor 
ondernemingen die beleggingsdiensten 
verstrekken of voor instellingen voor 
collectieve beleggingen die hun rechten 
van deelneming of aandelen aanbieden, 
hieronder begrepen alle op deze 
handelingen gebaseerde richtlijnen, 
verordeningen en besluiten/beschikkingen 
en alle verdere handelingen van de Unie



AM\808173NL.doc 33/98 PE439.456v01-00

NL

die taken aan de Autoriteit verlenen.

Or. en

Motivering

De bevoegdheden van de Autoriteit dienen te worden verruimd tot niet alleen de in het standpunt 
van de Raad genoemde richtlijnen maar ook de richtlijn inzake de rechten van aandeelhouders 
(2007/36/EG).

Amendement 182
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 97/9/EG, 
Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2001/34/EG, 
Richtlijn 2002/47/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2003/6/EG, Richtlijn 2003/71/EG, 
Richtlijn 2004/25/EG, Richtlijn 
2004/39/EG, Richtlijn 2004/109/EG, 
Richtlijn 2005/60/EG, Richtlijn 
2009/65/EG, Richtlijn 2002/65/EG, 
Richtlijn 2006/49/EG (onverminderd de 
bevoegdheid van de Europese 
Bankautoriteit op het stuk van prudentieel 
toezicht), Richtlijn … [toekomstige 
richtlijn inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen] en Verordening … 
[toekomstige verordening inzake 
ratingbureaus], hieronder begrepen alle op 
deze handelingen gebaseerde richtlijnen, 
verordeningen en besluiten/beschikkingen, 
en alle verdere communautaire
handelingen die taken aan de Autoriteit 
verlenen.

De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 97/9/EG, 
Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2001/34/EG, 
Richtlijn 2002/47/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2003/6/EG, Richtlijn 2003/71/EG,  
Richtlijn 2004/39/EG, Richtlijn 
2004/109/EG, Richtlijn 2005/60/EG, 
Richtlijn 2009/65/EG, Richtlijn 
2002/65/EG, Richtlijn 2006/49/EG 
(onverminderd de bevoegdheid van de 
Europese Bankautoriteit op het stuk van 
prudentieel toezicht), Richtlijn … 
[toekomstige richtlijn inzake beheerders 
van alternatieve beleggingsfondsen] en 
Verordening … [toekomstige verordening 
inzake ratingbureaus], hieronder begrepen 
alle op deze handelingen gebaseerde 
richtlijnen, verordeningen en 
besluiten/beschikkingen, en alle verdere 
handelingen van de EU die taken aan de 
Autoriteit verlenen.

Or. en

Motivering

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to include 
the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory failure or 
otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides flecibility for 
national regulators because the underlying company law has not been fully harmonised. The 
Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to facilitate 
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harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall not have the 
function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory authorities in 
individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of ESMA would 
enable such intervention to take place, and this could undermine takeover regulation by 
reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical litigation. The 
Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive from the scope of 
ESMA's powers in Article 1(2).

Amendement 183
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 97/9/EG, 
Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2001/34/EG, 
Richtlijn 2002/47/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2003/6/EG, Richtlijn 2003/71/EG, 
Richtlijn 2004/25/EG, Richtlijn 
2004/39/EG, Richtlijn 2004/109/EG, 
Richtlijn 2005/60/EG, Richtlijn 
2009/65/EG, Richtlijn 2002/65/EG, 
Richtlijn 2006/49/EG (onverminderd de 
bevoegdheid van de Europese 
Bankautoriteit op het stuk van prudentieel
toezicht), Richtlijn … [toekomstige 
richtlijn inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen] en Verordening … 
[toekomstige verordening inzake 
ratingbureaus], hieronder begrepen alle op 
deze handelingen gebaseerde richtlijnen, 
verordeningen en besluiten/beschikkingen, 
en alle verdere communautaire
handelingen die taken aan de Autoriteit 
verlenen.

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 97/9/EG, 
Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2001/34/EG, 
Richtlijn 2002/47/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2003/6/EG, Richtlijn 2003/71/EG,  
Richtlijn 2004/39/EG, Richtlijn 
2004/109/EG, Richtlijn 2005/60/EG, 
Richtlijn 2009/65/EG, Richtlijn 
2002/65/EG, Richtlijn 2006/49/EG 
(onverminderd de bevoegdheid van de 
Europese Bankautoriteit op het stuk van 
prudentieel toezicht), Richtlijn … 
[toekomstige richtlijn inzake beheerders 
van alternatieve beleggingsfondsen] en 
Verordening … [toekomstige verordening 
inzake ratingbureaus], hieronder begrepen 
alle op deze handelingen gebaseerde 
richtlijnen, verordeningen en 
besluiten/beschikkingen, en alle verdere 
handelingen van de EU die taken aan de 
Autoriteit verlenen.

Or. en

Motivering

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to include 
the Directive within the scope of ESMA’s powers has no justification in regulatory failure or 
otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides flexibility for 
national regulators because the underlying company law has not been fully harmonised. The 
Directive makes provision for the establishment of a “contact committee” to facilitate 
harmonised application of the Directive, but makes clear that that committee shall not have the 
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function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory authorities in 
individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of ESMA would 
enable such intervention to take place and this could undermine takeover regulation by reducing 
flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical litigation. The Regulation 
should therefore be amended to remove the Takeovers Directive from the scope of ESMA’s 
powers in Article 1(2).

Amendement 184
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 97/9/EG, 
Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2001/34/EG, 
Richtlijn 2002/47/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2003/6/EG, Richtlijn 2003/71/EG, 
Richtlijn 2004/25/EG, Richtlijn 
2004/39/EG, Richtlijn 2004/109/EG, 
Richtlijn 2005/60/EG, Richtlijn 
2009/65/EG, Richtlijn 2002/65/EG, 
Richtlijn 2006/49/EG (onverminderd de 
bevoegdheid van de Europese 
Bankautoriteit op het stuk van prudentieel 
toezicht), Richtlijn … [toekomstige 
richtlijn inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen] en Verordening … 
[toekomstige verordening inzake 
ratingbureaus], hieronder begrepen alle op 
deze handelingen gebaseerde richtlijnen, 
verordeningen en besluiten/beschikkingen, 
en alle verdere communautaire
handelingen die taken aan de Autoriteit 
verlenen.

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van de onderhavige 
richtlijn en van Richtlijn 97/9/EG, 
Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2001/34/EG, 
Richtlijn 2002/47/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2003/6/EG, Richtlijn 2003/71/EG, 
Richtlijn 2004/25/EG, Richtlijn 
2004/39/EG, Richtlijn 2004/109/EG, 
Richtlijn 2005/60/EG, Richtlijn 
2009/65/EG, Richtlijn 2002/65/EG, 
Richtlijn 2006/49/EG (onverminderd de 
bevoegdheid van de Europese 
Bankautoriteit op het stuk van prudentieel 
toezicht), Richtlijn … [toekomstige 
richtlijn inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen] en Verordening … 
[toekomstige verordening inzake 
ratingbureaus], hieronder begrepen alle op 
deze handelingen gebaseerde richtlijnen, 
verordeningen en besluiten/beschikkingen, 
en alle verdere handelingen van de EU die 
taken aan de Autoriteit verlenen.

Or. en

Amendement 185
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2 bis. De Autoriteit treedt ook op in het 
werkterrein van de activiteiten die door de 
in lid 2 bedoelde wetgeving worden 
bestreken, met inbegrip van 
aangelegenheden inzake de rechten van 
aandeelhouders, corporate governance, 
auditing, financiële verslaglegging, voor 
zover haar optreden noodzakelijk is om de 
effectieve en consistente toepassing van de 
in lid 2 genoemde wetgeving te 
waarborgen. De Autoriteit neemt ook de 
gepaste maatregelen op het vlak van 
overnamebiedingen, clearing, 
afwikkeling, securitisatie, shortselling en 
derivaten, met inbegrip van 
standaardisering.

Or. en

Amendement 186
Gianni Pittella

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 
recht van de Unie te verzekeren.

Or. en

Amendement 187
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) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 

4. De Autoriteit bevordert de financiële 
duurzaamheid en een sterke Europese 
financiële markt ten einde bij te dragen 
tot: i) de verbetering van de werking van 
de interne markt, daaronder begrepen met 
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toezicht, ii) de bescherming van beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

name een hoog, effectief en consistent 
niveau van regelgeving en toezicht, ii) de 
bescherming van beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring 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 EU-recht, het bevorderen van 
toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 188
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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de verbetering van de 
werking en de concurrentiekracht van de 
interne markt, op basis van financiële 
inclusie en een gelijk speelveld, waarbij 
systeem- en grensoverschrijdende risico’s 
worden vermeden en gecorrigeerd, 
waartoe ook behoort een hoog, effectief, 
consistent en Europees niveau van 
regelgeving en toezicht, ii) de bescherming 
van beleggers, iii) de bescherming van de 
integriteit, efficiëntie en ordelijke werking 
van de financiële markten, iv) de bewaring 
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 EU-recht, het bevorderen van 
toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.
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Or. en

Amendement 189
Gianni Pittella

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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de bescherming van 
beleggers, (ii) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, en het verzekeren van adequate 
informatieverstrekking aan beleggers, iii) 
het beschermen van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 EU-recht, het bevorderen van 
toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 190
Thomas Mann

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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: (i) de verbetering van de 
werking en de kwaliteit van de interne 
markt, daaronder begrepen met name een 
hoog, effectief en consistent niveau van 
regelgeving en toezicht, ii) de bescherming 
van beleggers, iii) de bescherming van de 
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efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

integriteit, efficiëntie en ordelijke werking 
van de financiële markten, iv) de bewaring 
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 EU-recht, het bevorderen van 
toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 191
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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, (i bis) voorkoming van 
regelgevingsarbitrage en van ongewenste 
concurrentie tussen lidstaten op het punt 
van meer of minder strakke handhaving 
van de regelgeving, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring 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 EU-recht, het bevorderen van 
toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Or. en
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Amendement 192
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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de verbetering 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 beleggers 
en andere belanghebbenden alsook van de 
openbare financiën, iii) de bescherming 
van de integriteit, efficiëntie en ordelijke 
werking van de financiële markten, iv) de 
bewaring 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 EU-recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 193
Marta Andreasen

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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: (i) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten en bewaring van de 
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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 communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

liquiditeit onder alle 
marktomstandigheden, iv) de bewaring 
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 EU-recht, het bevorderen van 
toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Or. en

Motivering

De Toezichthoudende Autoriteit moet ook handelen om de liquiditeit op de markt te bewaren.

Amendement 194
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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten en de duurzame 
wisselwerking daarvan met de reële 
economie, iv) de bewaring 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 EU-recht, het bevorderen van 
toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Or. en
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Amendement 195
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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) terugbrenging van 
de procycliciteit in de financiën en meer 
algemeen, bewaring van de stabiliteit van 
het financieel systeem op korte, 
middellange en lange termijn, 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 EU-recht, het bevorderen van 
toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 196
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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: (i) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
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efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem en v) 
bevordering van een soepele uitvoering 
van het monetair beleid op de markten en 
zorgen voor traceerbaarheid van krediet 
alsmede de controle op 
bankspaartegoeden en institutionele 
fondsen. Hiertoe draagt de Autoriteit bij tot 
het verzekeren van de consistente, 
efficiënte en effectieve toepassing van het 
in artikel 1, lid 2, genoemde EU-recht, het
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 197
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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem en v) 
de versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie daarbij 
rekening houdend met de noodzaak voor 
meer mededinging en innovatie op de 
interne markt te zorgen en het 
wereldwijde concurrentievermogen te 
waarborgen. Hiertoe draagt de Autoriteit 
bij tot het verzekeren van de consistente, 
efficiënte en effectieve toepassing van het 
in artikel 1, lid 2, genoemde EU-recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
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Raad en de Commissie.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de ETA in haar optreden mede oog heeft voor de mondiale 
concurrentieverhoudingen in ruimere zin, waartoe ook behoort het voorkomen van 
reguleringsarbitrage. Door gebruik van economische analyse zal de ETA beter overwogen 
besluiten kunnen nemen omtrent het effect van haar optreden op de algemene markt, en het effect 
van het algemene marktgebeuren op haar optreden. Dat strookt met de beste praktijk op 
lidstaatniveau.

Amendement 198
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 EU-recht, het bevorderen van 
toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie en 
het verrichten van een economische 
analyse van de markten om de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Autoriteit te bevorderen.

Or. en
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Amendement 199
Gianni Pittella

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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 recht van de Europese Unie, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 200
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem en v) 
de versterking van de internationale 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: (i) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem, v) de 
versterking van de internationale 
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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 communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

toezichthoudende coördinatie en vi) het 
voorkomen van regelgevingsarbitrage en 
het bijdragen tot een vlak speelveld. 
Hiertoe draagt de Autoriteit bij tot het 
verzekeren van de consistente, efficiënte en 
effectieve toepassing van het in artikel 1, 
lid 2, genoemde EU-recht, het bevorderen 
van toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 201
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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem, v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie en vi) de 
uitwerking van gemeenschappelijke 
methoden voor het beoordelen van het 
effect van productkenmerken en 
distributieprocessen op de financiële 
positie van instellingen en op de 
klantenbescherming, ten einde bij te 
dragen tot een vlak speelveld. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde EU-recht, het bevorderen van 
toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Or. en
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Amendement 202
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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem, v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie en (vi) 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EMU. Hiertoe draagt de Autoriteit bij 
tot het verzekeren van de consistente, 
efficiënte en effectieve toepassing van het 
in artikel 1, lid 2, genoemde EU-recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 203
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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem en v) 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: (i) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem, v) de 
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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 communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie en vi) het 
voorkomen van regelgevingsarbitrage en 
het bijdragen tot een vlak speelveld. 
Hiertoe draagt de Autoriteit bij tot het 
verzekeren van de consistente, efficiënte en 
effectieve toepassing van het in artikel 1, 
lid 2, genoemde EU-recht, het bevorderen 
van toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 204
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 EU-wetgeving, het bevorderen 
van toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie. Zij 
verricht een economische analyse van de 
markten om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Autoriteit te 
bevorderen.

Or. en
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Amendement 205
Ramon Tremosa i Balcells

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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem, v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie en vi) het 
voorkomen van regelgevingsarbitrage en 
het bijdragen tot een vlak speelveld. 
Hiertoe draagt de Autoriteit bij tot het 
verzekeren van de consistente, efficiënte en 
effectieve toepassing van het in artikel 1, 
lid 2, genoemde EU-recht, het bevorderen 
van toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie en 
het verrichten van een economische 
analyse van de markten om de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Autoriteit te bevorderen.

Or. en

Amendement 206
Thomas Mann

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) de verbetering 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 beleggers, 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: (i) de verbetering 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 beleggers, 
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iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem, v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie en vi) het 
voorkomen van regelgevingsarbitrage en 
het bijdragen tot een vlak speelveld.
Hiertoe draagt de Autoriteit bij tot het 
verzekeren van de consistente, efficiënte en 
effectieve toepassing van het in artikel 1, 
lid 2, genoemde EU-recht, het bevorderen 
van toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 207
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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 EU- echt, het bevorderen 
van toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Or. en
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Amendement 208
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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 lid 1 genoemde 
communautair recht en het bevorderen van 
toezichthoudende convergentie. 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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem, v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie, en (vi) 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie en 
samenwerking, verscherping van het 
mondiale concurrentievermogen en 
ondersteuning van minder ontwikkelde 
economieën. Hiertoe draagt de Autoriteit 
bij tot het verzekeren van de consistente, 
efficiënte en effectieve toepassing van het 
in artikel 1, lid 2, genoemde EU-recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 209
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) de verbetering 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 beleggers, 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: (i) de verbetering 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 beleggers, 
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iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem, v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie en vi) de 
uitwerking van gemeenschappelijke 
methoden voor het beoordelen van het 
effect van productkenmerken en 
distributieprocessen op de financiële 
positie van instellingen en op de 
klantenbescherming, teneinde bij te 
dragen tot een vlak speelveld. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde EU-recht, het bevorderen van 
toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Or. en

Motivering

Tegen de achtergrond van de ervaringen van 2008/2009, moeten er op EU-niveau stresstests 
worden georganiseerd, met effectbeoordelingen voor de klanten, met gebruikmaking van 
gemeenschappelijke methoden, waarbij een vlak speelveld moet worden geschapen indien over 
reddingsoperaties wordt nagedacht.  

Amendement 210
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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem en v) 
de versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: (i) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem en v) 
de versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
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draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
harmonisatie en toepassing van het in 
artikel 1, lid 2, genoemde EU-recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
integratie en convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie en 
het verrichten van een economische 
analyse van de markten om de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Autoriteit te bevorderen.

Or. en

Amendement 211
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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 communautair 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) de verbetering 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 beleggers, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring 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 EU-recht, het bevorderen van 
toezichthoudende convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie en 
het verrichten van een economische 
analyse van de markten om de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Autoriteit te bevorderen.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk dat de ETA in haar optreden mede oog heeft voor de mondiale 
concurrentieverhoudingen in ruimere zin, waartoe ook behoort het voorkomen van 
reguleringsarbitrage. Door gebruik van economische analyse zal de ETA beter overwogen 
besluiten kunnen nemen  omtrent het effect van haar optreden op de algemene markt, en het 
effect van het algemene marktgebeuren op haar optreden. Dat strookt met de beste praktijk op 
lidstaatniveau.

Amendement 212
Antolín Sánchez Presedo

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

Amendement 213
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Europese Autoriteit voor effecten en 
markten werkt samen met het Europees 
Comité voor systeemrisico’s, hierna het 
“ECSR” genoemd, zoals vastgesteld in 
artikel 21 van onderhavige verordening.

Schrappen

Or. en
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Amendement 214
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 haar bij 
deze verordening opgedragen taken 
handelt de Autoriteit onafhankelijk en 
objectief in het uitsluitende belang van de 
EU.

Or. en

Motivering

Het is zaak dat de regelgevende, toezichthoudende, institutionele en financiële onafhankelijkheid 
van de ETA’s bewaard blijft. Daarom wordt invoeging van een duidelijke bepaling over de 
onafhankelijkheid van de ETA’s voorgesteld. Deze bepaling vormt een aanvulling op andere 
bepalingen in de verordening die zien op de onafhankelijkheid van onder meer de voorzitters van 
de ETA’s.

Amendement 215
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 het 
Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht, hierna het "ESFT" genoemd, 
dat als geïntegreerd netwerk van 
toezichthouders functioneert dat alle 
autoriteiten in de lidstaten en de Europese 
Unie in zich verenigt met bevoegdheden 
op gebied van financieel toezicht in de zin 
van deze en hiermee verband houdende 
verordeningen. Het belangrijkste doel 
hiervan is te zorgen voor een sterk en 
samenhangend Europees toezicht op 
financiële instellingen dat vertrouwen kan 
brengen in het financiële stelsel, een 
duurzame Europese groei kan 
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ondersteunen en kan beantwoorden aan 
de behoeften van het bedrijfsleven en de 
burgers.
2. Het ESFT bestaat uit de volgende 
instanties:
a) het Europees comité voor 
systeemrisico’s, opgericht bij Verordening 
(EU) nr. .../...  [ECSR];
b) de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Banken), opgericht bij 
Verordening (EU) nr. .../... [EBA];
c) de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Verzekeringen en 
bedrijfspensioenen), opgericht bij 
Verordening (EU) nr. .../... [ETA-VB];
d) de Autoriteit;
e) het in artikel 40 bedoelde Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten (GCETA).
f) de autoriteiten in de lidstaten, bedoeld 
in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. .../... [EAEM], Verordening (EU) nr. 
.../.. [EAVB] en Verordening (EG) nr. 
…/… [EBA];
g) de Commissie, voor het uitvoeren van 
de in de artikelen 7 en 9 bedoelde taken.
3. Krachtens het beginsel van loyale 
samenwerking van artikel 4, lid 3 van het 
EU-Verdrag werken de partijen in het 
ESFT met vertrouwen en met het volste 
wederzijdse respect samen.
4. Alle financiële instellingen zijn 
gebonden aan wettelijk bindende 
handelingen krachten EU-recht en 
onderworpen aan het toezicht van de 
bevoegde autoriteiten die deel uitmaken 
van de ESFT.
5. De ESFT belet bevoegde autoriteiten 
niet hun nationale toezichthoudende 
bevoegdheden uit te oefenen 
overeenkomstig  Europese wettelijk 
bindende handelingen en de 
internationale prudentiële beginselen 
inzake bankentoezicht.
6. Alleen toezichthoudende autoriteiten 
die deel uitmaken van het Europees 
Systeem voor Financieel Toezicht zijn 
gemachtigd toezicht uit te oefenen op 
financiële instellingen die in de Europese 
Unie opereren.
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Or. en

Amendement 216
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) “Financiëlemarktdeelnemer”: iedere 
persoon op wie een eis in de in artikel 1, 
lid 2, genoemde wetgeving of nationale 
wetgeving tot uitvoering van die wetgeving 
van toepassing is.

(1) financiëlemarktdeelnemer: een 
onderneming 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 enige andere onderneming of 
entiteit gevestigd in de Europese Unie die 
een gelijksoortige activiteit uitoefent, ook 
al handelt deze niet rechtstreeks met het 
publiek in het algemeen;

Or. en

Amendement 217
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Een systeemrisico is een gevaar 
van verstoring van de financiële 
dienstverlening veroorzaakt door een 
belangrijke aantasting van het gehele 
financiële stelsel of delen daarvan, met 
mogelijk ernstige gevolgen voor de reële 
economie. Alle soorten van financiële 
instellingen en tussenpersonen, markten,  
infrastructuren en instrumenten kunnen 
in meer of mindere mate systeembelang 
krijgen.

Or. en
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Amendement 218
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Grensoverschrijdend risico is een 
risico als gevolg van economische 
onevenwichtigheden of financiële 
debacles in de gehele Europese Unie of 
delen daarvan, met mogelijk ernstige 
gevolgen voor de transacties tussen 
economische operatoren van twee of meer 
lidstaten, voor de werking van de interne 
markt, of voor de openbare financiën van 
de EU of een of meerdere lidstaten.  Alle 
soorten economische en financiële 
risico’s kunnen in meer of mindere mate 
een grensoverschrijdend profiel krijgen.

Or. en

Amendement 219
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 haar bij 
deze verordening opgedragen taken 
handelt de Autoriteit onafhankelijk en 
objectief in het uitsluitende belang van de 
EU. 

Or. en

Motivering

De drie ETA's dienen te handelen in het beste belang van de gehele EU.
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Amendement 220
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De nationale toezichthoudende 
autoriteiten handelen als leden van de 
Autoriteit, met een Europese dimensie.

Or. en

Amendement 221
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de 
Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit heeft haar zetel in Parijs. De Autoriteit heeft haar zetel in Frankfurt. 

Or. en

Amendement 222
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit heeft haar zetel in Parijs. De Autoriteit heeft haar zetel in (...). 

Or. en

Motivering

De conclusies van de Europese raad van 13 december 2003 besluiten met de volgende passage: 
“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.”
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Amendement 223
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit heeft de volgende taken: 1. Met het oog op een effectief en 
consistent Europees toezicht op financiële 
instellingen krijgt de Autoriteit de 
volgende taken:

Or. en

Amendement 224
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 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 een consistente toepassing 
van het EU-recht, met name door tot een 
gemeenschappelijke toezichtcultuur bij te 
dragen, de consistente, efficiënte en 
effectieve toepassing van de in artikel 1, 
lid 2, genoemde wetgeving te verzekeren, 
regelgevingsarbitrage te voorkomen, bij 
meningsverschillen tussen de bevoegde 
autoriteiten te bemiddelen en een 
schikking te treffen, een coherente 
werking van de colleges van 
toezichthouders te waarborgen en 
maatregelen te nemen, onder meer in 
noodsituaties;

Or. en

Amendement 225
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bijdragen tot de invoering van a) bijdragen tot de invoering van 
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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;

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

Or. en

Amendement 226
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) bijdragen tot een consistente toepassing 
van normen en de EU-wetgeving, met 
name door tot een gemeenschappelijke 
toezichtcultuur bij te dragen, de 
consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van de onderhavige 
verordening en 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 waarborgen en 
maatregelen te nemen, onder meer  in 
noodsituaties;

Or. en

Amendement 227
Udo Bullmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) vergemakkelijken van de delegatie van 
taken en verantwoordelijkheden tussen de 

c) stimuleren en vergemakkelijken van het 
delegeren van taken en 
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bevoegde autoriteiten; verantwoordelijkheden tussen bevoegde 
autoriteiten;

Or. en

Amendement 228
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) keuren of de door een centraal 
clearinghuis aangeboden contracten 
vatbaar zijn voor clearing;

Or. en

Motivering

Ter vermindering van het risico voor de wederpartij en te bereiken dat marktdeelnemers hun 
derivaatcontracten steeds meer via een centraal clearinginstituut laten verlopen, moet de ETMA 
uitmaken of de door een centraal clearinghuis aangeboden contracten geschikt zijn voor 
clearing. Er moet een enkele vergunningsprocedure komen zodat CCP’s hun diensten overal op 
de Interne Mark van de EU kunnen aanbieden; Alle toezichthouders moeten daarbij worden 
betrokken om te zorgen voor een gemeenschappelijke praktijk bij de autoriteiten en 
regelgevingsarbitrage te vermijden. 

Amendement 229
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) alle voor clearing geschikte 
contracten in een openbaar register 
opnemen, evenals en alle centrale 
clearinginstituten die vergunning hebben 
zulke contracten te clearen;

Or. en

Motivering

Marktdeelnemers moeten beseffen dat er een clearingplicht bestaat voor contracten die als 
geschikt voor clearing zijn erkend. 
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Amendement 230
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d quater) bedingen en sluiten van 
informatie-uitwisselingsovereenkomsten 
met toezichthouders in derde landen, en 
van procedures voor beheersing van 
noodsituaties;

Or. en

Motivering

De derivatenmarkten zijn mondiaal en er moet een stevig kader worden aangebracht zodat de 
EU kan omgaan met infrastructuren en marktdeelnemers buiten de EU. 

Amendement 231
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 
bevoegde autoriteiten om de consistentie in 
de toezichtresultaten te verhogen;

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

Or. en

Amendement 232
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, 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) databanken aanleggen binnen haar 
bevoegdheidssfeer en waar dit wordt 
voorgeschreven in de in artikel 1, lid 2, 
bedoelde wetgeving. De ingezamelde 
informatie moet toegankelijk zijn voor alle 
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marktdeelnemers en de belangrijkste 
gegevens omvatten omtrent geregistreerde 
marktdeelnemers, producten, 
misdragingen en transacties indien 
bekendmaking hiervan is voorgeschreven 
in de in artikel 1, lid 2, bedoelde 
wetgeving;

Or. en

Amendement 233
Gianni Pittella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de bescherming van beleggers 
bevorderen, in het bijzonder door opzet 
van een eenheid die voor handhaving 
moet zorgen van de geharmoniseerde EU-
regelingen inzake productinformatie en 
verkoopprocessen, ten behoeve van alle 
retailbeleggers en voor alle retail-
investeringsproducten en -diensten. EBA 
en EAVB bieden alle nodige steun en 
samenwerking om de ETMA in staat te 
stellen deze taak te volvoeren;

Or. en

Amendement 234
Pervenche Berès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de bescherming van beleggers 
bevorderen, in het bijzonder door opzet 
van een eenheid die moet zorgen voor:
– verlening en intrekking van 
vergunningen voor verhandeling van een 
nieuw product 
– controle op de ontwikkeling van 
producten nadat deze 6 maanden in de 
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handel zijn 
– geharmoniseerde handhaving van EU-
regelgeving inzake productinformatie en 
verkoopprocessen (ten behoeve van alle 
retailbeleggers en voor alle retail-
investeringsproducten en -diensten). 
EBA and EAVB bieden alle nodige steun 
en samenwerking aan om de ETMA in 
staat te stellen deze taak naar behoren uit 
te voeren; 

Or. en

Motivering

De ETMA moet met de bescherming van de belegger te worden belast. Er hoeft slechts één 
toezichthouder met deze taak te worden belast. Zo wordt het “twin peaks”- model het dichtst 
benaderd zonder dat de hele opzet van de drie voorgestelde ESFT-verordeningen hoeft te 
worden veranderd.

Amendement 235
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, 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) de bescherming van beleggers 
bevorderen, in het bijzonder door opzet 
van een eenheid die voor handhaving 
moet zorgen van de geharmoniseerde EU-
regelingen inzake productinformatie en 
verkoopprocessen, ten behoeve van alle 
retailbeleggers en voor alle retail-
investeringsproducten en -diensten.EBA 
en EAVB bieden alle nodige steun en 
samenwerking om de ETMA in staat te 
stellen deze taak te volvoeren;

Or. en
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Amendement 236
Marta Andreasen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) De marktmakers aan regulering 
binden om de liquiditeit, concurrentie en 
transparantie te waarborgen;

Or. en

Motivering

Voordeel voor de marktmakers mag niet ten koste gaan van de belegger.

Amendement 237
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) overnemen, voorzover van 
toepassing, van de huidige, lopende taken 
van het Comité van Europese 
effectenregelgevers;

Or. en

Amendment 238

Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) bekendmaken en regelmatig 
bijwerken van informatie over haar 
activiteiten op haar website, ten einde 
gemakkelijk toegankelijke informatie voor 
het publiek te garanderen.

Or. en
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Amendement 239
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 
voorschrijven stresstests uit te voeren 
volgens een gemeenschappelijke 
methodologie;

Or. en

Motivering

De ETMA moet de bevoegdheid hebben stresstests uit te voeren, om de veerkracht van het 
systeem te waarborgen en relevante informatie te verkrijgen, een en ander volgens een 
geharmoniseerd verslagformat en geharmoniseerde methodologie, overeenkomstig artikel 17.

Amendement 240
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) verbieden van de handel in bepaalde 
producten of van bepaalde soorten 
transacties, om te voorkomen dat de 
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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

Amendement 242
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) een gecoördineerd optreden van de 
bevoegde autoriteiten bevorderen, als 
bedoeld in artikel 16, waartoe behoort dat 
zij hun bevoegdheden als leden van de 
Autoriteit mobiliseren om een 
gemeenschappelijke EU-respons te bieden 
tegen systeemrisico’s en 
grensoverschrijdende risico’s;

Or. en

Amendement 243
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) op de naleving van Richtlijn 
2003/6/EG toezien door de bescherming 
van beleggers, de integriteit en ordelijke 
werking van de financiële markten en de 
stabiliteit van het gehele financiële 
systeem in de EU of delen daarvan te 
waarborgen;

Or. en
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Amendement 244
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de nodige informatie verzamelen 
over marktdeelnemers en marktstructuren 
ten einde volledige kennis te kunnen 
bieden;

Or. en

Amendement 245
Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) verzamelen van benodigde 
informatie over financiële instellingen;

Or. en

Amendement 246
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de nodige gegevens rechtstreeks bij 
financiële instellingen inzamelen;

Or. en

Motivering

Met het oog op de in artikel 1, lid 4, genoemde doelstellingen moet de ETMA toegang krijgen tot 
alle van belang zijnde gegevens, op te vragen bij alle marktdeelnemers, om te kunnen zorgen 
voor een adequaat micro- markttoezicht. 
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Amendement 247
Markus Ferber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de handel in bepaalde producten of 
van bepaalde soorten transacties 
verbieden, 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

Een verbod op bepaalde producten moet als laatste middel worden beschouwd wanneer de 
werking van de markten werkelijk in gevaar is.

Amendement 248
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 249
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) de inzameling van de nodige 
gegevens door haar leden bij financiële 
instellingen coördineren;

Or. en

Motivering

De derivatenmarkten zijn mondiaal en er moet een stevig kader worden aangebracht zodat de 
EU kan omgaan met infrastructuren en marktdeelnemers buiten de EU.

Amendement 250
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de uitoefening van de in lid 2, 
eerste alinea, letter a) en d) bedoelde 
bevoegdheden neemt de Autoriteit de 
nationale wetgeving van de lidstaten in 
acht voorzover deze in overeenstemming 
is met de EU-wetgeving.

Or. en

Amendement 251
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1

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 

Schrappen
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toevertrouwd zijn. 

Or. en

Amendement 252
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 253
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, 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 
handhavingbevoegdheden als bepaald in de 
desbetreffende wetgeving, alsmede over de 
mogelijkheid om vergoedingen aan te 
rekenen. 

Hiertoe beschikt de Autoriteit over 
passende onderzoeks- en 
handhavingbevoegdheden als bepaald in de 
desbetreffende wetgeving, alsmede over de 
mogelijkheid om vergoedingen aan te 
rekenen. De Autoriteit kan gebruikmaken 
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 254
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 
handhavingbevoegdheden als bepaald in de 
desbetreffende wetgeving, alsmede over de 
mogelijkheid om vergoedingen aan te 
rekenen. 

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

Or. en

Motivering

De Autoriteit moet nauw met de bevoegde autoriteiten samenwerken. Het is van essentieel 
belang dat de nieuwe toezichtstructuur voortbouwt op de deskundigheid, faciliteiten en 
bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten om de exclusieve toezichtbevoegdheden uit te 
oefenen en onderzoeken in te stellen. 

Amendement 255
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 
handhavingbevoegdheden als bepaald in de 
desbetreffende wetgeving, alsmede over de 
mogelijkheid om vergoedingen aan te 
rekenen. 

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

Or. en
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Amendement 256
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit oefent alle exclusieve 
toezichtbevoegdheden ten aanzien van 
centrale clearinghuizen en ratingbureaus 
uit overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1060/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 september 2009 inzake 
ratingbureaus1.
__________
1 PB L 302 van 17.11.2009, blz. 1.

Or. en

Amendement 257
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Bevoegdheden van de autoriteiten in de

lidstaten voorzover het gaat om bevoegde 
autoriteiten en leden van de Autoriteit

Met het oog op de doelstellingen van de 
Autoriteit hebben de autoriteiten in de 
lidstaten, voorzover het gaat om bevoegde 
autoriteiten en leden van de Autoriteit, de 
bevoegdheid om preventieve en 
corrigerende maatregelen van toezicht te 
treffen. Deze in evenredigheid uit te 
oefenen  bevoegdheden ten aanzien van 
financiële instellingen omvatten het recht 
om:
a) adequate informatie op te vragen en te 
ontvangen; 
b) eisen te stellen op het gebied van 
verslaggeving en bekendmaking;
c) inspecties ter plaatse te verrichten;
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d) prudentiële maatregelen te treffen 
(onder meer in verband met 
belangenconflicten, good governance, 
liquiditeit, voorzieningen,  dividenden en 
beloningsbeleid);
e) de retailactiviteiten van banken te 
splitsen of te scheiden in handels- en 
andere non- utility activiteiten in geval 
van volgens gemeenschappelijke criteria 
te beoordelen zwaarwegend risico;
f) de handel in bepaalde producten of van 
bepaalde soorten transacties te verbieden 
die al dan niet direct kunnen leiden tot 
extreme marktschommelingen of die het 
Europese financiële stelsel, de openbare 
financiën of de reële economie deels of 
geheel kunnen verstoren;
g) financiële instellingen te gelasten via 
een filiaal te opereren, in geval van 
volgens gemeenschappelijke criteria te 
beoordelen zwaarwegend risico;
h) afschrikwekkende boetes op te leggen;
i) managers en directeuren te 
diskwalificeren;
j) bestuurders uit de raad van bestuur te 
verwijderen;
k) tijdelijk te interveniëren in financiële 
instellingen;
l) the voordelen van beperkte 
aansprakelijkheid wegnemen bij 
belangrijke aandeelhouders van 
financiële instellingen die zich te passief 
opstellen ten aanzien van het 
vennootschappelijk belang in gevallen als 
ontbrekende transparantie, roekeloze 
geldverschaffing of -lening, of ernstige en 
stelselmatige inbreuken;
m) financiële aansprakelijkheid 
uitbreiden tot managers, bestuurders of 
financiële instellingen die zich schuldig 
maken of meewerken aan ernstige en 
stelselmatige inbreuken of een 
onbehoorlijk aanmoedigingssysteem voor 
hun diensten hanteren; 
n) indien nodig, de verklaringen te 
bewaren van managers en bestuurders 
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over hun belangen, werkzaamheden en 
vermogenspositie;
o) een gedetailleerde en geregeld bij te 
stellen afwikkelingsregeling te laten 
uitwerken, die voorziet in een 
mechanisme voor vroegtijdige interventie, 
snelle corrigerende maatregelen en een 
scenarioplan voor het geval van 
faillissementen;
p) vergunningen te annuleren en 
paspoorten in te nemen;
q) protocollen overeen te komen met het 
oog op een gemeenschappelijke respons 
op Europees niveau, zo snel en 
automatisch mogelijk, om 
marktverstoringen te voorkomen of te 
corrigeren.

Or. en

Amendement 258
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische normen Eén Europees wetboek 

Or. en

Amendement 259
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Met het oog op een effectief en 
consistent Europees toezicht op financiële 
instellingen, stelt de Commissie, rekening 
houdend met internationale, door de EU 
en krachtens EU-wetgeving 
onderschreven beginselen, regulerings-
en toezichtnormen vast, teneinde door 
middel van verordeningen en besluiten 
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een enkel wetboek voor het Europees 
financieel toezicht samen te stellen.

Or. en

Amendement 260
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. Het enkele wetboek voorziet in: 
a) nadere definities van in de Europese 
wetgeving voorkomende begrippen,
b) nadere specificaties van 
gemeenschappelijke elementen voor de 
verslaggevings- en 
bekendmakingsvereisten in de Europese 
wetgeving,
c) de nodige elementen met het oog op 
doelmatige samenwerkingsprocessen, 
waaronder toezichthoudende 
risicobeoordeling en informatie-
uitwisseling zoals door de Europese 
wetgeving wordt voorgeschreven,
d) geschikte regulerings- en 
toezichtsnormen om gevolg te kunnen 
geven aan de vroegtijdige 
waarschuwingen en aanbevelingen van 
het ECSR met betrekking tot de gehele 
EU of een beduidend deel daarvan,  
e) geschikte regulerings- en 
toezichtsnormen om te kunnen reageren 
op de grensoverschrijdende risico’s die 
door de Autoriteit of de Europese 
instellingen in de gehele EU of een 
beduidend deel daarvan worden 
onderkend,
f) geschikte regulerings- en 
toezichtsnormen op gebied van 
verslaggeving, bekendmaking, en 
prudentiële vereisten voor zwaar 
gehefboomde ondernemingen en 
beleggingsvehikels die overal in de EU 
opereren, om systeemrisico’s te 
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voorkomen en grensoverschrijdende 
risico’s te corrigeren.

Or. en

Amendement 261
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 
aan de Commissie voor. 

1. De Autoriteit ontwikkelt technische 
normen op de gebieden die met name in de 
onderhavige verordening en in de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving dan 
wel op verzoek van de Commissie zijn 
vastgesteld. Technische normen, waartoe 
beleidskeuzes niet worden gerekend, 
dienen te beantwoorden aan het 
evenredigheidsbeginsel. De Autoriteit legt 
haar ontwerpnormen ter vaststelling, in de 
vorm van een gedelegeerde handeling 
(reguleringsnormen) of bevestiging, bij 
uitvoerende handeling (toezichtnormen) 
aan de Commissie voor, overeenkomstig 
de onderhavige verordening en in de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving.  De 
ontwerpnormen worden op hetzelfde 
moment tevens toegezonden aan het 
Europees Parlement en de Raad. 

Or. en

Amendement 262
Thomas Mann

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 en te 
wijzigen.  De technische normen vormen 
een bijdrage aan het gemeenschappelijk 
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wetboek maar behelzen geen 
beleidsbeslissingen en inhoudelijk vinden 
zij hun grenzen in de wetgeving waarop 
zij gebaseerd zijn.  

Or. en

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

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 en te 
wijzigen. De technische normen behelzen 
geen beleidsbeslissingen en inhoudelijk 
vinden zij hun grenzen in de wetgeving 
waarop zij gebaseerd zijn. 

Or. en

Amendement 264
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 behelzen geen beleidsbeslissingen 
en inhoudelijk vinden zij hun grenzen in 
de wetgeving waarop zij gebaseerd zijn. 

Or. en
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Amendement 265
Gianni Pittella

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, leden 2 en 2 bis, 
genoemde wetgeving zijn vastgesteld. De 
Autoriteit legt haar ontwerpnormen ter 
bevestiging aan de Commissie voor. 

Or. en

Amendement 266
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 met alle belanghebbenden 
publieksraadplegingen daarover en 
analyseert zij de mogelijke kosten en baten 
daarvan, tenzij de raadplegingen of 
analyses niet in verhouding staan tot de 
werkingssfeer en de gevolgen van de 
betrokken technische normen of tot de 
urgentie van de aangelegenheid. Ook wint 
de Autoriteit het standpunt of advies in 
van de in artikel 22 bedoelde 
Stakeholdersgroep effecten en markten. 

Or. en

Amendement 267
Gianni Pittella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Commissie voor te leggen, houdt de 
Autoriteit in voorkomend geval 
publieksraadplegingen daarover en 
analyseert zij de mogelijke kosten en baten 
daarvan, tenzij de raadplegingen of 
analyses niet in verhouding staan tot de 
werkingssfeer en de gevolgen van de 
betrokken technische normen of tot de 
urgentie van de aangelegenheid. 

Or. en

Amendement 268
Anni Podimata

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 in voorkomend geval 
publieksraadplegingen daarover en 
analyseert zij de mogelijke kosten en baten 
daarvan, tenzij de raadplegingen of 
analyses niet in verhouding staan tot de 
werkingssfeer en de gevolgen van de 
betrokken technische normen of tot de 
urgentie van de aangelegenheid. 

Or. en

Amendement 269
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Alvorens de ontwerpnormen vast te 
stellen, houdt de Autoriteit in voorkomend 
geval publieksraadplegingen daarover en 
analyseert zij de mogelijke kosten en baten 
daarvan. De in artikel 22 bedoelde 
Stakeholdersgroep kan tijdens dit proces 
haar mening of advies naar voren 
brengen. 
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Or. en

Amendement 270
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 ontwerpnormen vast te stellen, 
houdt de Autoriteit publieksraadplegingen 
daarover en analyseert zij de mogelijke 
kosten en baten daarvan. Ook wint de 
Autoriteit het standpunt of advies in van 
de in artikel 22 bedoelde 
Stakeholdersgroep effecten en markten. 

Or. en

Amendement 271
Thomas Mann

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 ontwerpnormen vast te stellen, 
houdt de Autoriteit publieksraadplegingen 
daarover en analyseert zij de mogelijke 
kosten en baten en de bruikbaarheid op de 
financiële dienstenmarkt van de EU. Ook 
wint de Autoriteit het standpunt of advies 
in van de in artikel 22 bedoelde 
Stakeholdersgroep effecten en markten. 

Or. en
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Amendement 272
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het ontwerpen van technische normen 
houdt de Autoriteit rekening met de hele 
verscheidenheid onder de verschillende 
deelnemers op de financiële markten en 
met de uiteenlopende gevolgen die de 
normen voor alle soorten 
marktdeelnemers kunnen hebben. 

Or. en

Amendement 273
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 274
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 

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. 
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communautair belang dit vereist.

Or. en

Motivering

The ESMA shall be independent to the most possible extend. 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 ESMA. 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 ESMA and the Commission, provide for 
more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Amendement 275
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 276
Peter Skinner

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 

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

Or. en

Motivering

De Commissie mag niet de bevoegdheid krijgen om technische normen te wijzigen. Die zijn 
namelijk technisch van aard en mogen daarom alleen door technische deskundigen van de ETA 
worden uitgewerkt. Indien de normen ongeschikt zijn wegens onverenigbaarheid met EU-recht 
of met de interne markt kan de Commissie ze geheel of gedeeltelijk verwerpen. 

Amendement 277
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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, 
gedeeltelijk bevestigt of verwerpt. 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 278
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 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 het 
ontwerp voor technische normen bevestigt 
de Commissie de ontwerptoezichtsnormen
indien deze voldoen aan de Europese 
wetgeving. Binnen genoemde termijn kan 
de Commissie die termijn met één maand 
verlengen. De Commissie kan het ontwerp 
voor technische normen ook slechts 
gedeeltelijk of in gewijzigde vorm
bevestigen wanneer deze als 
reguleringsnormen waren geformuleerd. 



PE439.456v01-00 86/98 AM\808173NL.doc

NL

In beide gevallen kan de Commissie die 
termijn met één maand verlengen. 

Or. en

Amendement 279
Gianni Pittella

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. De Commissie kan besluiten de 
ontwerpnormen slechts gedeeltelijk of 
gewijzigd te bevestigen daar waar het 
belang van de Europese Unie dit vereist. 

Or. en

Amendement 280
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie mag de inhoud van de door 
de Autoriteit opgestelde technische 
normen niet wijzigen zonder 
voorafgaande coördinatie met de 
Autoriteit, zoals in dit artikel bepaald.

Or. en
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Amendement 281
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 282
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. 

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

Or. en

Amendement 283
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. 

Daar waar de Commissie de normen niet 
bevestigt, stelt zij nader gemotiveerde 
wijzigingen voor en zendt zij de 
ontwerpnormen terug naar de Autoriteit. 
De Autoriteit kan de ontwerpnormen 
wijzigen op basis van de 
wijzigingsvoorstellen van de Commissie, 
en deze opnieuw aan de Commissie ter 
bevestiging voorleggen. 

Or. en
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Motivering

The ESMA shall be independent to the most possible extend. 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 ESMA. 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 ESMA and the Commission, provide for 
more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Amendement 284
Gianni Pittella

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. 

Daar waar de Commissie voornemens is de 
normen niet dan wel gedeeltelijk of 
gewijzigd te bevestigen, zendt zij de 
ontwerpnormen met haar commentaar en 
opmerkingen terug naar de Autoriteit. De 
Autoriteit kan de ontwerpnormen wijzigen 
aan de hand van de opmerkingen van de 
Commissie, en deze opnieuw aan de 
Commissie voorleggen. 

Or. en

Amendement 285
Gianni Pittella

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, zendt zij de 
ontwerpnormen terug naar de Autoriteit, 
met een schriftelijke uitleg van de redenen 
waarom zij in strijd zijn met het algemeen 
belang van de EU, niet zouden voldoen 
aan het evenredigheidsbeginsel of de 
integratie van de Europese interne markt 
zouden belemmeren.
Binnen een termijn van 6 weken wijzigt de 
Autoriteit de ontwerpnormen waarbij zij 
naar behoren rekening houdt met de 
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bezwaren van de Commissie. 

Or. en

Amendement 286
Danuta Jazłowiecka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen een maand na ontvangst van de 
gewijzigde normen bevestigt de 
Commissie de toegezonden normen met de 
door de Autoriteit voorgestelde 
wijzigingen of verwerpt zij die normen, en 
stelt het Europees Parlement en de Raad 
in kennis van haar besluit, met opgave 
van de redenen daarvoor.

Or. en

Motivering

The ESMA shall be independent to the most possible extend. 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 ESMA. 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 ESMA and the Commission, provide for 
more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Amendement 287
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

Binnen een maand na ontvangst van de 
gewijzigde normen bevestigt de 
Commissie de toegezonden normen met de 
door de Autoriteit voorgestelde 
wijzigingen of verwerpt zij die normen.
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Or. en

Motivering

The ESMA shall be independent to the most possible extend. 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 ESMA. 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 ESMA and the Commission, provide for 
more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Amendement 288
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit legt haar ontwerpnormen ter 
vaststelling, in de vorm van een () of 
bevestiging, bij uitvoerende handeling 
(toezichtnormen) De Commissie stelt de 
reguleringsnormen vast bij gedelegeerde 
handeling overeenkomstig de artikelen 7 
bis tot 7 quinquies van deze verordening 
en bevestigt de toezichtnormen bij 
uitvoerende handeling volgens de 
procedure bedoeld in artikel 291 VWEU.

Or. en

Amendement 289
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast die de vaststelling van 
de in lid 1 bedoelde technische normen 
beogen, overeenkomstig de artikelen 7 bis 
tot 7 quinquies. Deze handelingen nemen 
de vorm aan van verordeningen of 
besluiten.
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Or. en

Amendement 290
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 voltooiing van de aangewezen 
procedure worden de normen in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt onder de aanduiding van 
gedelegeerde EU-normen respectievelijk 
EU-uitvoeringsnormen.

Or. en

Amendement 291
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het enkele wetboek wordt 
regelmatig bijgewerkt en aangepast aan 
de nieuwe Europese wetgeving.

Or. en

Amendement 292
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 regulerings- en toezichtsnormen niet 
nageleefd hebben.

Or. en
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Amendement 293
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Uitoefening van de delegatie

1. De bevoegdheid om de in artikel 7 
bedoelde reguleringsnormen vast te 
stellen wordt voor onbepaalde tijd aan de 
Commissie verleend, behoudens 
andersluidende bepalingen in de sectorale 
wetgeving. 
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad 
gelijktijdig daarvan in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen 7 ter en 7 
quater.

Or. en

Amendement 294
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Intrekking van de delegatie

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 begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
streeft ernaar de andere instelling en de 
Commissie binnen een redelijke termijn 
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voordat een definitief besluit wordt 
genomen, hiervan op de hoogte te stellen 
en geeft daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken en waarom.
3. Het intrekkingsbesluit treedt 
onmiddellijk in werking of op een latere 
in het besluit vermelde datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 295
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quater
Bezwaren 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 
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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 
maakt, motiveert haar bezwaar tegen de 
gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 296
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het invoeren van
consistente, efficiënte en effectieve 
toezichtpraktijken binnen het ESFT en het 
verzekeren van de gemeenschappelijke, 
uniforme en consistente toepassing van de 
communautaire wetgeving geeft de 
Autoriteit tot bevoegde autoriteiten of 
financiëlemarktdeelnemers gerichte 
richtsnoeren en aanbevelingen. 

Met het oog op het invoeren van 
consistente, efficiënte en effectieve 
toezichtpraktijken binnen het ESFT en het 
verzekeren van de gemeenschappelijke, 
uniforme en consistente toepassing van de 
EU-wetgeving geeft de Autoriteit tot 
bevoegde autoriteiten of 
financiëlemarktdeelnemers gerichte 
richtsnoeren en aanbevelingen. Voor 
aangelegenheden waarin de Autoriteit 
krachtens wetgeving bevoegd is 
technische normen te ontwikkelen in de 
zin van artikel 7 van deze verordening, 
brengt zij pas richtsnoeren en 
aanbevelingen uit nadat de normen zijn 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het is zaak te voorkomen dat richtsnoeren en aanbevelingen in de plaats gaan komen van 
normen daar waar de wetgeving normen verlangt: een kwestie van rechtszekerheid. Bovendien 
hebben de ETA’s, gezien de allesoverheersende doelstelling van een robuust enkel wetboek, een 
sterke stimulans en een krachtig wettelijk mandaat nodig om normen voor te stellen.  
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Amendement 297
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het invoeren van 
consistente, efficiënte en effectieve 
toezichtpraktijken binnen het ESFT en het 
verzekeren van de gemeenschappelijke, 
uniforme en consistente toepassing van de 
communautaire wetgeving geeft de 
Autoriteit tot bevoegde autoriteiten of 
financiëlemarktdeelnemers gerichte 
richtsnoeren en aanbevelingen. 

Met het oog op het invoeren van 
consistente, efficiënte en effectieve 
toezichtpraktijken binnen het ESFT - die 
moeten voorkomen dat nationale 
autoriteiten in een neerwaartse 
concurrentie verwikkeld, opzettelijke hun 
toezichtnormen laten verslappen om de 
aantrekkingskracht van hun financiële 
centra te vergroten - en het verzekeren van 
de gemeenschappelijke, uniforme en 
consistente toepassing van de EU-
wetgeving geeft de Autoriteit tot bevoegde 
autoriteiten of financiëlemarktdeelnemers 
gerichte richtsnoeren en aanbevelingen. 

Or. en

Amendement 298
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit houdt openbare 
raadplegingen over richtsnoeren en 
aanbevelingen en zij analyseert de 
mogelijke kosten en baten ervan. Ook 
wint de Autoriteit het standpunt of advies 
in van de in artikel 22 bedoelde 
Stakeholdersgroep effecten en markten.

Or. en
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Amendement 299
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De richtsnoeren en aanbevelingen worden 
bekendgemaakt op de website van de 
Autoriteit.

Or. en

Amendement 300
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De bevoegde autoriteiten en de partijen op 
de financiële markten spannen zich tot het 
uiterste in om aan die richtsnoeren en 
aanbevelingen te voldoen. 

Or. en

Amendement 301
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen twee maanden nadat een 
richtsnoer of een aanbeveling is gegeven, 
beslist elke bevoegde autoriteit of zij 
voornemens is aan dat richtsnoer of die 
aanbeveling te voldoen. Daar waar de 
bevoegde autoriteit deze richtsnoeren of 
aanbevelingen niet toepast, motiveert zij 
dit voor de Autoriteit. De Autoriteit kan 
per geval besluiten om de door een 
bevoegde autoriteit gegeven motivering 
bekend te maken. 

Or. en
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Amendement 302
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nadat een richtsnoer of aanbeveling is 
uitgebracht, maken alle 
financiëlemarktdeelnemers elk jaar 
duidelijk en uitvoerig bekend of zij dat 
richtsnoer of die aanbeveling volgen.

Or. en

Amendement 303
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit vermeldt in haar jaarlijks 
verslag welke nationale autoriteit niet aan 
de uitgevaardigde richtsnoeren en 
aanbevelingen heeft  voldaan, alsook hoe 
zij ervoor wil zorgen dat de bevoegde 
autoriteiten in de toekomst wel aan haar 
aanbevelingen en richtsnoeren zullen 
voldoen. Diezelfde informatie vermeldt zij 
ook ten aanzien van de belangrijkste 
financiëlemarktdeelnemers.

Or. en

Amendement 304
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daar waar de bevoegde autoriteit deze 
richtsnoeren of aanbevelingen niet toepast, 

Daar waar de bevoegde autoriteit deze 
richtsnoeren of aanbevelingen niet toepast, 
motiveert zij dit voor de Autoriteit, die 
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motiveert zij dit voor de Autoriteit. deze motivering vervolgens openbaar 
maakt.

Or. en

Motivering

Met het oog op een consequentere toepassing van de technische normen zou sterker kunnen 
worden teruggegrepen op het beginsel “voldoe of verklaar”.


