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Amendement 171
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD tot oprichting van een Europese 
Bankautoriteit

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD tot oprichting van een Europese 
Toezichthoudende Autoriteit voor het 
bankwezen

Or. en

Amendement 172
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 173
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Reeds geruime tijd voor de 
financiële crisis heeft het Europees 
Parlement er met regelmaat toe 
opgeroepen om nog beter te zorgen voor 
een echt gelijk speelveld voor alle actoren 
op EU-niveau. Tegelijkertijd heeft het niet 
nagelaten te wijzen op belangrijke 
omissies in het Europees toezicht op de 
steeds sterker geïntegreerde financiële 
markten (in zijn resoluties van 13 april 
2000 over de mededeling van de 
Commissie – Tenuitvoerlegging van het 
kader voor financiële markten: een 
actieplan1, van 25 november 2002 over de 
regels inzake bedrijfseconomisch toezicht 
in de Europese Unie2, van 11 juli 2007 
over het beleid op het gebied van 
financiële diensten (2005-2010) –
Witboek3, van 23 september 2008 met 
aanbevelingen aan de Commissie inzake 
hedgefondsen en private equity4, van 9 
oktober 2008 met aanbevelingen aan de 
Commissie betreffende de Lamfalussy 
follow-up: de toekomstige 
toezichtstructuur5, van 22 april 2009 over 
het gewijzigde voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de toegang tot en uitoefening 
van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)6

en van 23 april 2009 over het voorstel 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over 
ratingbureaus7).
___________
1 PB C 40 van 7.2.2001, blz. 453. 
2 PB C 25 E van 29.1.2004, blz. 394.
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3 PB C 175 E van 10.7.2008, blz. xx.
4 PB C 8 E van 14.1.2010, blz. 26.
5 PB C 9 E van 15.1.2010, blz. 48.
6 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0251.
7 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Amendement 174
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Op 2 april 2009 hebben de leiders 
van de G20 in hun verklaring getiteld 
"The Global Plan for Recovery and 
Reform" aangekondigd actie te zullen 
ondernemen om een sterker en mondiaal 
samenhangender toezicht- en 
regelgevingskader voor de financiële 
sector van de toekomst te ontwikkelen dat 
bevorderlijk is voor duurzame wereldwijde
groei en voldoet aan de behoeften van het 
bedrijfsleven en de burgers. 

Or. en

Amendement 175
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De financiële en economische crisis 
heeft reële en serieuze risico's voor de 
stabiliteit van de interne markt 
teweeggebracht. Het herstellen en in stand 
houden van een stabiel en betrouwbaar 

(5) De financiële en economische crisis 
heeft reële en serieuze risico's voor de 
stabiliteit van het financiële stelsel en van 
de interne markt teweeggebracht. Het 
herstellen en in stand houden van een 
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financieel stelsel is een absoluut 
noodzakelijke voorwaarde om het 
vertrouwen in en de samenhang van de 
interne markt te bewaren en aldus betere 
voorwaarden te scheppen voor de instelling 
van een volledig geïntegreerde en goed 
functionerende interne markt voor 
financiële diensten. Bovendien bieden 
diepere en sterker geïntegreerde financiële 
markten meer mogelijkheden voor 
financiering en risicospreiding, waardoor 
zij ertoe bijdragen dat economieën beter in 
staat zijn om schokken op te vangen.

stabiel en betrouwbaar financieel stelsel, 
zowel op mondiaal als op Europees 
niveau, is een absoluut noodzakelijke 
voorwaarde om het vertrouwen in en de 
samenhang van de interne markt te 
bewaren en aldus betere voorwaarden te 
scheppen voor de instelling van een 
volledig geïntegreerde en goed 
functionerende interne markt voor 
financiële diensten. Bovendien bieden 
diepere en sterker geïntegreerde financiële 
markten meer mogelijkheden voor 
financiering en risicospreiding, waardoor 
zij ertoe bijdragen dat economieën beter in 
staat zijn om schokken op te vangen.

Or. en

Amendement 176
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Het Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht (ESFT) moet een geïntegreerd 
netwerk zijn van nationale en Europese
toezichthoudende autoriteiten, waarbij de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten met 
het gewone dagelijkse toezicht op 
financiële instellingen worden belast en 
een centrale rol in het toezicht op 
grensoverschrijdende groepen aan colleges 
van toezichthouders wordt toegekend. 
Voorts moeten de Europese regels en 
normen voor financiële instellingen in 
geheel de Europese Unie in grotere mate 
worden geharmoniseerd en op consequente 
en coherente wijze worden toegepast. Er 
moet een Europese Toezichthoudende 
Autoriteit voor het bankwezen worden 
opgericht, naast een Europese
Toezichthoudende Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen en 
een Europese Toezichthoudende Autoriteit 
voor effecten en markten (de Europese 
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toezichthoudende autoriteiten), alsook een 
Gemengd Comité van deze autoriteiten.
Het ESFT wordt gecompleteerd door een
Europese autoriteit voor macrotoezicht, 
het Europees Comité voor systeemrisico's.
De Autoriteit dient te worden ontwikkeld 
op basis van de op Europees en 
internationaal niveau erkende beste 
praktijken. Een mogelijke benadering 
hiervoor is de instelling van een nieuw 
niveau van rechtstreeks toezicht door de 
Autoriteit. Om verstorende effecten op 
internationaal niveau te voorkomen en 
het Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht te versterken, dient de invoering 
van rechtstreeks toezicht zorgvuldig te 
worden geëvalueerd en overwogen, 
teneinde te waarborgen dat een 
meerwaarde wordt toegevoegd aan het 
toezicht op grote financiële instellingen, 
die veelal een mondiaal karakter hebben
en ook in de EU opereren. Onder dit 
toezicht moeten vooral de grote financiële 
instellingen vallen die diensten op het 
gebied van wholesalebanking verrichten 
of andere activiteiten uitoefenen die een 
systeemrisico voor de interne markt
kunnen inhouden, evenals de op 
internationaal niveau gedefinieerde en 
geïdentificeerde systeemrelevante 
financiële instellingen. Deze kwestie dient 
nader te worden bestudeerd bij de eerste 
revisie van deze verordening, zoals 
bedoeld in artikel 66, die binnen drie jaar 
na de inwerkingtreding ervan moet 
worden uitgevoerd. 

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Het Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht moet een netwerk zijn van 
nationale en Europese toezichthoudende 
autoriteiten, waarbij het dagelijkse toezicht 
op financiële instellingen die geen EU-
dimensie hebben, op nationaal niveau 
blijft. Colleges van toezichthouders 
houden toezicht op grensoverschrijdend 
opererende instellingen zonder EU-
dimensie. Het toezicht op instellingen met 
een EU-dimensie wordt geleidelijk 
overgenomen door de Autoriteit. Voorts 
moeten de regels voor financiële 
instellingen in geheel de Gemeenschap in 
grotere mate worden geharmoniseerd en op 
coherente wijze worden toegepast. Er 
moeten een Europese Bankautoriteit 
alsmede een Europese Toezichthoudende 
Autoriteit (Verzekeringen en 
bedrijfspensioenen), een Europese 
Toezichthoudende Autoriteit (Effecten en 
markten) en een Europese
Toezichthoudende Autoriteit (Gemengd 
Comité) worden opgericht. Het Europees 
Comité voor systeemrisico's maakt deel uit 
van een Europees Systeem voor 
Financieel Toezicht.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.
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Amendement 178
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 179
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Europese Bankautoriteit (“de 
Autoriteit”) dient, ten voordele van de
economie in het algemeen, daaronder 
begrepen de financiële instellingen en 
andere stakeholders, consumenten en 
werknemers, te handelen met het oog op 
het verbeteren van de werking van de 

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

van de werking en de concurrentiepositie 
van de interne markt op basis van 
financiële integratie en een gelijk 
speelveld, de voorkoming en bestrijding 
van systeemrisico's en 
grensoverschrijdende risico's en, rekening 
houdend met de verschillende belangen 
van alle lidstaten, een hoog, effectief en 
consistent Europees niveau van 
regelgeving en toezicht, het voorkomen 
van regelgevingsarbitrage en het 
waarborgen van een vlak speelveld, het 
beschermen van depositohouders,
beleggers en andere stakeholders en van 
de openbare financiën, het beschermen 
van de integriteit, efficiëntie, transparantie
en ordelijke werking van de financiële 
markten en een duurzame interactie 
daarvan met de reële economie, het 
verminderen van procyclische effecten op 
de financiële markten en het bewaren van 
de stabiliteit van het financieel systeem, 
het aanmoedigen van een soepele 
implementatie van het monetair beleid op 
de markten en het waarborgen van de 
traceerbaarheid van kredieten, het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
de EMU en het versterken van de 
internationale toezichthoudende 
coördinatie. Tot haar taken behoort ook 
het bevorderen van de integratie van het 
toezicht en de convergentie daarvan met 
beste praktijken en het verstrekken van 
adviezen aan de EU-instellingen op het 
gebied van het bankwezen, 
betalingsverkeer, regelgeving en toezicht 
inzake elektronisch geld en daarmee 
verband houdende kwesties met 
betrekking tot corporate governance, 
audits en financiële verslaglegging. Om 
haar doelstellingen te kunnen vervullen, is 
het nodig en passend dat de Autoriteit een 
communautair orgaan met 
rechtspersoonlijkheid is en juridische, 
administratieve en financiële autonomie 
bezit.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) De Europese Bankautoriteit (“de 
Autoriteit”) dient, rekening houdend met 
de noodzaak om op de interne markt voor 
meer concurrentie en innovatie te zorgen 
en het concurrentievermogen op 
mondiaal niveau te waarborgen, ten 
voordele van de economie in het algemeen, 
daaronder begrepen de financiële 
instellingen en andere stakeholders, 
consumenten en werknemers, te handelen 
met het oog op het verbeteren van de 
werking van de interne markt – onder meer 
door, rekening houdend met de 
verschillende belangen van alle lidstaten, 
een hoog, effectief en consistent niveau 
van regelgeving en toezicht te verzekeren -,
het voorkomen van regelgevingsarbitrage 
en het waarborgen van een gelijk 
speelveld, het beschermen van 
depositohouders en beleggers, het 
beschermen van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, het bewaren van de stabiliteit van 
het financieel systeem en het versterken 
van de internationale toezichthoudende 
coördinatie. Tot haar taken behoort ook 
het bevorderen van toezichtconvergentie 
en het verstrekken van adviezen aan de 
EU-instellingen op het gebied van het 
bankwezen, betalingsverkeer, regelgeving 
en toezicht inzake elektronisch geld en 
daarmee verband houdende kwesties met 
betrekking tot corporate governance, 
audits en financiële verslaglegging. Om 
haar doelstellingen te kunnen vervullen, is 
het nodig en passend dat de Autoriteit een 
communautair orgaan met 
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rechtspersoonlijkheid is en juridische, 
administratieve en financiële autonomie 
bezit.

Or. en

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de in het verslag-Skinner onderstreepte noodzaak om 
voor meer concurrentie en innovatie te zorgen.

Amendement 181
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 182
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Een sterk bankentoezicht op EU-
niveau moet alle internationaal erkende 
grondbeginselen van het toezicht in acht 
nemen. Het eerste beginsel van de door 
het Comité van Bazel voor het 
bankentoezicht vastgestelde lijst van 
grondbeginselen voor doeltreffend 
bankentoezicht luidt dat toezichthouders, 
als voorwaarde voor doeltreffend 
bankentoezicht, over bevoegdheden
moeten beschikken met betrekking tot de 
naleving van de wetgeving alsook met 
betrekking tot veiligheid en financiële 
gezondheid. Daarom is het noodzakelijk 
om de voornaamste punten van zorg 
inzake de veiligheid en gezondheid van 
het bankenstelsel, dat wil zeggen 
systeemrisico's (mondiale risico's) en 
grensoverschrijdende risico's (Europese 
risico's), op EU-niveau te identificeren en 
duidelijk te definiëren.

Or. en

Amendement 183
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) In deze verordening is de definitie 
van 'systeemrisico' opgenomen die door 
het Internationaal Monetair Fonds, de 
Bank voor Internationale Betalingen en 
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de Financial Stability Board gezamenlijk 
is uitgewerkt en op 28 oktober 2009 is
aangenomen in het verslag dat naar 
aanleiding van het verzoek van de leiders 
van de G20 van april 2009 was voorgelegd 
aan de ministers van Financiën en 
presidenten van de centrale banken van 
de G20. In dat verslag wordt systeemrisico 
gedefinieerd als het risico op verstoring 
van de financiële dienstverlening dat i) 
veroorzaakt wordt door een verzwakking 
van het gehele financiële stelsel of van 
delen daarvan en ii) mogelijk ernstige 
gevolgen heeft voor de reële economie. 
Een essentieel element van de definitie is 
het aspect van negatieve externe gevolgen 
van een verstoring of tekortkoming in een 
financiële instelling, een financiële markt 
of een financieel instrument. Alle soorten 
financiële intermediairs, markten en 
infrastructuur zijn potentieel 
systeemrelevant.

Or. en

Amendement 184
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) De definitie van 
'grensoverschrijdend risico' omvat alle 
risico's als gevolg van economische 
onevenwichtigheden of financiële 
tekortkomingen in de gehele Unie of 
delen daarvan, die mogelijk significante 
gevolgen hebben voor de transacties 
tussen marktdeelnemers in twee of meer 
lidstaten, voor de werking van de interne 
markt of voor de openbare financiën van 
de Unie of een of meer van haar lidstaten. 
Alle soorten economische of financiële 
risico's hebben potentieel in zekere mate 



AM\808174NL.doc 15/85 PE439.457v01-00

NL

een grensoverschrijdende relevantie.

Or. en

Amendement 185
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Gezien het horizontale karakter 
van Richtlijn 2005/60/EG laat deze 
verordening het bestaande institutionele 
kader van de lidstaten inzake de 
bestrijding van het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme onverlet.
Wanneer zij maatregelen neemt die 
verband houden met Richtlijn 
2005/60/EG houdt de Autoriteit rekening 
met het bestaande kader en werkt zij waar 
nodig met andere relevante organen 
samen.

Or. en

Amendement 186
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het is wenselijk dat de Autoriteit een 
consistente aanpak op het gebied van 
depositogaranties bevordert om te 
verzekeren dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de depositohouders over 
geheel de Gemeenschap billijk worden 
behandeld. Aangezien 
depositogarantiestelsels in een lidstaat aan 
controle en niet aan prudentieel toezicht 

(13) Het is wenselijk dat de Autoriteit een 
consistente aanpak op het gebied van 
depositogaranties bevordert om te 
verzekeren dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de depositohouders over 
geheel de Gemeenschap billijk worden 
behandeld. Aangezien 
depositogarantiestelsels in een lidstaat aan 
controle en niet aan prudentieel toezicht 
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onderworpen zijn, is het passend dat de 
Autoriteit op grond van onderhavige 
verordening haar bevoegdheden ten 
aanzien van het depositogarantiestelsel zelf 
en de betrokken onderneming moet kunnen 
uitoefenen.

onderworpen zijn, is het passend dat de 
Autoriteit op grond van onderhavige 
verordening haar bevoegdheden ten 
aanzien van het depositogarantiestelsel zelf 
en de betrokken onderneming moet kunnen 
uitoefenen. De rol van de Autoriteit wordt 
geëvalueerd zodra er een Europees 
depositogarantiefonds is opgericht. 

Or. en

Motivering

De rol van de Autoriteit op het gebied van depositogaranties dient te worden herbezien 
wanneer er een Europees depositogarantiefonds is opgericht.

Amendement 187
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Teneinde de doelstellingen van de 
Autoriteit te verwezenlijken en een 
samenhangend en doeltreffend toezicht op 
Europees niveau te waarborgen, dient aan 
de autoriteiten in de lidstaten, voor zover 
zij bevoegde autoriteiten en leden van de 
Autoriteit zijn, een aantal bevoegdheden 
te worden toegekend om preventieve en 
correctieve toezichtmaatregelen vast te 
stellen en een gezamenlijk, gecoördineerd 
en geïntegreerd optreden te bevorderen. 
Die autoriteiten oefenen deze 
bevoegdheden op evenredige wijze uit. Zij 
hebben met name de bevoegdheid om: 
adequate informatie te verlangen en in 
ontvangst te nemen; rapportage- en 
informatievereisten op te leggen; 
inspecties ter plaatse uit te voeren;
prudentiële maatregelen vast te stellen 
(onder meer met betrekking tot 
belangenconflicten, goed beheer, 
liquiditeit, provisies, dividenden en het 
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beloningsbeleid); bankdiensten ten 
behoeve van particulieren en kleine 
partijen te scheiden van commerciële 
activiteiten en andere activiteiten zonder 
nutskarakter, indien op basis van 
gemeenschappelijke criteria een relevant 
risico is vastgesteld; bepaalde producten 
of bepaalde soorten transacties tijdelijk te 
beperken of te verbieden die direct of 
indirect tot een buitensporige volatiliteit 
van de markten of tot verstoringen
kunnen leiden; financiële instellingen in 
gemotiveerde gevallen op basis van 
gemeenschappelijke criteria te gelasten 
via een dochteronderneming te opereren; 
boetes met een afschrikkende werking op 
te leggen; managers en directeurs uit te 
sluiten; directeurs of de raad van bestuur 
te vervangen; tijdelijk in te grijpen in 
financiële instellingen; de voorrechten 
van beperkte aansprakelijkheid van 
belangrijke aandeelhouders van 
financiële instellingen in crisissituaties in 
te trekken; de financiële 
aansprakelijkheid uit te breiden tot 
personen of entiteiten die betrokken zijn 
bij ernstige inbreuken; in voorkomend 
geval integriteits- en 
aansprakelijkheidsverklaringen in 
bewaring te nemen; het overleggen van 
een rampenplan te verlangen; licenties te
annuleren en productpaspoorten in te 
trekken; en protocollen overeen te komen 
ter uitwerking van een 
gemeenschappelijke en doeltreffende 
reactie.

Or. en
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Amendement 188
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Het Eenvormig Wetboek is van 
essentieel belang om een consequente 
harmonisatie en uniforme toepassing van 
wetgeving, regelgeving en normen op het 
gebied van financiële diensten te kunnen 
waarborgen. De regelgevings- en 
toezichtnormen aan de hand waarvan het 
Eenvormig Wetboek wordt ontwikkeld, 
moeten regelgevingsarbitrage voorkomen 
en voor een gelijk speelveld en een 
adequate bescherming van 
depositohouders, beleggers en 
consumenten in geheel Europa zorgen. 
Het Eenvormig Wetboek stelt definities 
vast, specificeert gemeenschappelijke 
elementen voor de rapportage- en 
informatievereisten en voorziet in de 
elementen die noodzakelijk zijn om 
doeltreffende samenwerkingsprocessen te 
waarborgen, mede in termen van de 
beoordeling van het toezichtrisico en 
informatie-uitwisseling zoals bepaald in 
de wetgeving van de Unie. In het kader 
van de verdere ontwikkeling van deze 
verordening stelt het Eenvormig Wetboek 
passende regelgevings- en toezichtnormen 
vast voor de behandeling van vroegtijdige 
waarschuwingen en aanbevelingen door 
het ECSR en voor het aanpakken van 
door de Autoriteit of de instellingen van 
de EU vastgestelde risico's die de hele 
Europese Unie of een aanzienlijk deel 
daarvan betreffen. Teneinde 
systeemrisico's te voorkomen en 
grensoverschrijdende risico' tegen te 
gaan, stelt het Eenvormig Wetboek voorts 
passende regelgevings- en toezichtnormen 
vast met betrekking tot rapportage-, 
informatie- en prudentiële vereisten voor 
in de hele EU opererende relevante 
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ondernemingen en beleggingsvehikels met 
een groot hefboomeffect.

Or. en

Amendement 189
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 
depositohouders, beleggers en 
consumenten in geheel Europa adequaat 
worden beschermd. Als orgaan met 
hooggespecialiseerde expertise is het 
efficiënt en passend om de Autoriteit op 
bij het communautaire recht vastgestelde 
gebieden te belasten met de uitwerking 
van voorstellen voor technische normen 
die geen beleidskeuzen inhouden. De 
Commissie moet deze voorstellen voor 
technische normen bevestigen 
overeenkomstig het 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 

(14) De Commissie moet deze voorstellen 
voor technische normen bevestigen 
overeenkomstig het communautaire 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 een termijn worden gesteld 
voor haar besluit tot bevestiging, 
gedeeltelijke bevestiging of verwerping.
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 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 
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deze normen te verzekeren, moet de 
Commissie voor haar bevestigingsbesluit 
aan een termijn onderworpen worden.

wordt geprofiteerd.

Or. en

Motivering

De Commissie dient niet de bevoegdheid te krijgen tot wijziging van technische normen. Deze 
normen zijn van technische aard en behoren derhalve te worden ontwikkeld door technische 
deskundigen binnen de ETA. Indien de normen op grond van wettelijke redenen of van 
redenen die verband houden met de interne markt ongeschikt zijn, kan de Commissie ze in 
hun geheel of gedeeltelijk verwerpen.

Amendement 190
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) Als orgaan met hooggespecialiseerde 
expertise is het efficiënt en passend om de 
Autoriteit bij verordeningen van 
Lamfalussy-niveau 2 (op bij het Europese 
recht of op verzoek van de Commissie) en 
in toezichtmaatregelen van Lamfalussy-
niveau 3 (op eigen initiatief) vastgestelde 
gebieden te belasten met de uitwerking van 
voorstellen voor technische normen die 
geen beleidskeuzen inhouden en in 
overeenstemming moeten zijn met het 
evenredigheidsbeginsel. De voorstellen 
voor technische normen die door de 
Commissie als regelgevingsnormen 
dienen te worden vastgesteld, kunnen 
door haar worden gewijzigd. In het geval 
van toezichtnormen bevestigt de 
Commissie die voorstellen voor technische 
normen wanneer zij in overeenstemming 
zijn met het Europese recht, om er 
bindende kracht aan te geven. De 
Commissie is bevoegd om 
regelgevingsnormen op het gebied van 
financiële diensten vast te stellen in de 
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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.

vorm van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. De toezichtnormen dienen 
te worden bevestigd in de vorm van 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
de procedure van artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. Om een vlot en snel 
vaststellingsproces voor deze normen te 
verzekeren, kan de Commissie voor haar 
vaststellings- of bevestigingsbesluit aan 
een termijn onderworpen worden.

Or. en

Amendement 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

lasten worden opgelegd aan democratisch 
beheerde coöperaties, die op het niveau 
van lokale gemeenschappen een 
belangrijke rol spelen bij de bestrijding 
van sociale uitsluiting. 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.

Or. en

Motivering

De Europese Bankautoriteit moet rekening houden met de verschillende bedrijfsmodellen in 
de financiële sector. Voor financiële instellingen van hetzelfde type mogen er in de lidstaten 
geen verschillende technische normen gelden, maar deze moeten flexibel genoeg zijn om te 
zijn afgestemd op democratisch beheerde coöperaties, die er risicomijdende bedrijfsmodellen 
op na houden en een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van sociale uitsluiting in lokale 
gemeenschappen.

Amendement 192
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 

(14) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
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technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen teneinde, 
mede door middel van één wetboek, ervoor 
te zorgen dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de depositohouders, 
beleggers en consumenten in geheel 
Europa adequaat worden beschermd. Als 
orgaan met hooggespecialiseerde expertise 
is het efficiënt en passend om de Autoriteit 
op bij het communautaire recht 
vastgestelde gebieden te belasten met de 
uitwerking van voorstellen voor technische 
normen die geen beleidskeuzen inhouden. 
De Commissie moet deze voorstellen voor 
technische normen bevestigen 
overeenkomstig het 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 op het gebied van 
financiële diensten in te stellen teneinde, 
mede door middel van één wetboek, ervoor 
te zorgen dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de depositohouders, 
beleggers en consumenten in geheel 
Europa adequaat worden beschermd. Als 
orgaan met hooggespecialiseerde expertise 
is het efficiënt en passend om de Autoriteit 
op bij het communautaire recht 
vastgestelde gebieden te belasten met de 
uitwerking van voorstellen voor technische 
normen die geen beleidskeuzen inhouden. 
Die normen mogen derhalve niet in strijd 
zijn met de wetgeving van enige lidstaat, 
aangezien deze wetgeving een 
beleidskeuze impliceert. 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 overeenkomstig duidelijke en 
transparante regels worden vastgesteld of 
verworpen. Zij worden verworpen 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.

Or. en
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Amendement 193
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De Commissie moet worden aangemoedigd om alleen in laatste instantie gebruik te maken de 
bevoegdheid tot wijziging van de in artikel 6 bedoelde technische normen. Anders zou de 
autoriteit van de ETA's als opstellers van normen worden ondermijnd en zou 
rechtsonzekerheid ontstaan voor de financiële instellingen. 

Amendement 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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 dient niet de bevoegdheid te krijgen tot wijziging van de door de Autoriteit 
voorgestelde technische normen; de onafhankelijkheid van de Autoriteit moet worden 
gegarandeerd en haar deskundigheid moet worden gerespecteerd. De Commissie moet alleen 
het recht hebben van toetsing van de voorgestelde technische normen teneinde deze te kunnen 
bevestigen of verwerpen op grond van duidelijke en transparante beginselen.

Amendement 195
Leonardo Domenici

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen teneinde, 
mede door middel van één wetboek, ervoor 
te zorgen dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de depositohouders, 
beleggers en consumenten in 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 
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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.

vastgesteld. Zij dienen niet aan wijziging 
door de Commissie te zijn onderworpen. 
De Commissie dient de voorstellen voor 
technische normen alleen te verwerpen
indien zij onverenigbaar zijn met het 
Unierecht, het evenredigheidsbeginsel niet 
respecteren of indruisen tegen de 
fundamentele beginselen van de interne 
markt voor financiële diensten zoals 
weergegeven in het acquis van de 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 dient niet de bevoegdheid te krijgen tot wijziging van de door de Autoriteit 
voorgestelde technische normen; de onafhankelijkheid van de Autoriteit moet worden 
gegarandeerd en haar deskundigheid moet worden gerespecteerd. De Commissie moet alleen 
het recht hebben van toetsing van de voorgestelde technische normen teneinde deze te kunnen 
bevestigen of verwerpen op grond van duidelijke en transparante beginselen.

Amendement 196
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 197
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) De 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 wetgeving
van de Europese Unie. De 
aangelegenheden waarop de technische 
normen betrekking hebben, mogen geen 
beleidsbeslissingen inhouden en 
inhoudelijk vallen zij volledig onder op 
niveau 1 vastgestelde EU-besluiten.
Technische normen moeten evenredig zijn 
en rekening houden met de verschillen 
qua grootte en complexiteit van financiële 
instellingen. Indien reeds maatregelen 
van niveau 2 op stapel staan of zijn 
vastgesteld, moeten die technische 
normen het bepaalde in deze maatregelen 
van niveau 2 respecteren en mogen zij 
alleen de toepassingsvoorwaarden voor 
die maatregelen bepalen. De ontwikkeling 
van de ontwerpnormen door de Autoriteit 
zorgt ervoor dat ten volle van de 
specialistische expertise van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten wordt 
geprofiteerd.
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Or. en

Motivering

Er mag geen rechtsonzekerheid ontstaan in verband met de opstelling van de in artikel 7 
bedoelde technische normen. Daarom moet het gebruik van deze normen worden beperkt tot 
gebieden waar zij het meest van pas komen: technische gebieden waar geen sprake is van 
beleidskeuzen.

Amendement 198
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) De procedure voor de ontwikkeling 
van technische normen in onderhavige 
verordening doet geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de Commissie om op 
eigen initiatief uitvoeringsmaatregelen 
volgens comitéprocedures op niveau 2 van 
de Lamfalussy-structuur te nemen zoals 
vastgesteld in de desbetreffende 
communautaire wetgeving. De 
aangelegenheden waarop de technische 
normen betrekking hebben, houden geen 
beleidsbeslissingen in en inhoudelijk vallen 
zij onder op niveau 1 vastgestelde 
communautaire besluiten. Bij de 
ontwikkeling van technische normen 
krachtens deze besluiten wordt rekening 
gehouden met instellingen die alleen op 
lokaal niveau opereren en geen EU-
dimensie hebben, en het algehele effect 
van technische normen op de gehele 
industrie wordt van geval tot geval 
beoordeeld. De ontwikkeling van de 
ontwerpnormen door de Autoriteit zorgt 
ervoor dat ten volle van de specialistische 
expertise van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten wordt 
geprofiteerd.
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Or. en

Motivering

Voor de interne markt voor financiële diensten en voor een samenhangend en doeltreffend 
toezicht op financiële instellingen met een EU-dimensie is de ontwikkeling van passende 
geharmoniseerde technische normen door de Autoriteit ondraaglijk. Tevens moet rekening 
worden gehouden met de belangrijke rol die lokaal opererende financiële instellingen op 
lokale markten spelen, met name voor het mkb en consumenten. Technische normen moeten 
van toepassing zijn op alle instellingen, maar moeten naar behoren zijn afgestemd op de 
situatie van lokale financiële instellingen. Er moet worden gezorgd voor een beoordeling van 
het effect van normen op de gehele financiële markt. 

Amendement 199
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Op niet door regelgevings- en 
toezichtnormen geregelde gebieden moet 
de Autoriteit bevoegd zijn om niet-
bindende richtsnoeren en aanbevelingen 
betreffende de toepassing van de EU-
wetgeving te geven ter bevordering van 
beste praktijken. Om transparantie te 
verzekeren en naleving door de nationale 
toezichthoudende autoriteiten en financiële 
instellingen van die richtsnoeren en 
aanbevelingen te verbeteren, moeten 
nationale autoriteiten, als zij zich niet aan 
die richtsnoeren en aanbevelingen houden, 
dit motiveren, en de financiële 
instellingen moeten in hun verslaglegging
vermelden of zij aan deze richtsnoeren en 
aanbevelingen voldoen.

Or. en
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Amendement 200
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 201
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het verzekeren van de juiste en 
volledige toepassing van het 
communautaire recht is een 
basisvoorwaarde voor de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, de stabiliteit van het 
financieel systeem en voor neutrale 
concurrentievoorwaarden voor de 
financiële instellingen in de Gemeenschap. 
Bijgevolg moet een mechanisme worden 
ingesteld waarbij de Autoriteit gevallen 
van onjuiste of ontoereikende toepassing 

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

Unierecht. Dit mechanisme moet van 
toepassing zijn op gebieden waar de EU-
wetgeving duidelijke en onvoorwaardelijke 
verplichtingen vaststelt. Het dient in het 
algemeen niet te worden toegepast in 
gevallen waarin slechts sprake is van een 
onjuiste omzetting van het recht van de 
Europese Unie.

Or. en

Motivering

Op het in artikel 9 bedoelde mechanisme dient alleen een beroep te worden gedaan in 
gevallen waarin de toepassing van normen in strijd is met de wetgeving; het dient niet 
algemeen te worden toegepast in het geval van een onjuiste omzetting van het Unierecht. Dit 
om rechtsonzekerheid voor marktdeelnemers te voorkomen: de toepassing van artikel 9 moet 
voorspelbaar zijn, teneinde in de hele EU voor gelijke concurrentievoorwaarden te zorgen.

Amendement 202
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 203
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Daar waar de nationale autoriteit de 
aanbeveling niet naleeft, moet de 
Commissie gemachtigd zijn, teneinde de 
naleving van het Unierecht te verzekeren, 
tot de nationale toezichthoudende autoriteit 
een formeel advies te richten dat directe 
juridische gevolgen creëert waarop men 
zich voor nationale rechtbanken en 
autoriteiten kan beroepen en dat 
gehandhaafd kan worden op grond van 
artikel 258 van het Verdrag.

Or. en

Amendement 204
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om te voorzien in uitzonderlijke 
situaties waarin maatregelen van de 
betrokken bevoegde autoriteit uitblijven, 
moet de Autoriteit in laatste instantie 
gemachtigd zijn besluiten te nemen die tot 
individuele financiële instellingen worden 
gericht. Deze bevoegdheid moet zich 
beperken tot uitzonderlijke 
omstandigheden waarin een bevoegde 
autoriteit de tot haar gerichte besluiten 
niet naleeft en waarin het communautaire 
recht krachtens bestaande of toekomstige 
EU-verordeningen op de financiële 
instellingen rechtstreeks van toepassing 

Schrappen
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is.

Or. en

Motivering

De ETA's behoren geen rechtstreeks bindende besluiten te nemen over individuele 
instellingen, aangezien dit tot grotere rechtsonzekerheid zou leiden voor marktdeelnemers, 
die absolute duidelijkheid moeten hebben omtrent de wettelijke bevoegdheden van hun 
nationale bevoegde autoriteit en de Europese autoriteit. Daar de nationale bevoegde 
autoriteit verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht op financiële instellingen, verdient 
het uit wettelijk oogpunt de voorkeur dat de ETA de nationale autoriteit opdraagt 
marktpraktijken aan te pakken die in strijd zijn met het EU-recht. Op het in artikel 9 bedoelde 
mechanisme dient alleen een beroep te worden gedaan in gevallen waarin de toepassing van 
normen...

Amendement 205
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 
van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, 
de Autoriteit gemachtigd zijn in laatste 
instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen 

Schrappen



AM\808174NL.doc 35/85 PE439.457v01-00

NL

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 206
Carl Haglund

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Ernstige bedreigingen van de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 
markten of de stabiliteit van het financieel 
systeem in de Europese Unie vereisen een 
snelle en gezamenlijke reactie op het
niveau van de Europese Unie. De Raad 
moet de bevoegdheid hebben om, in 
overleg met het ECSR en, waar nodig, de 
Europese toezichthoudende autoriteiten, 
te bepalen wanneer er sprake is van een 
noodsituatie. Indien de noodsituatie de 
markt in het algemeen betreft, moet de 
Autoriteit de nationale toezichthoudende 
autoriteiten kunnen verplichten tot het 
nemen van bepaalde maatregelen om een 
noodsituatie te verhelpen. Voor een 
effectieve reactie op de noodsituatie moet, 
wanneer maatregelen van de bevoegde 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
uitblijven, de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie en op basis van een 
welomschreven mandaat van de 
Commissie rechtstreeks tot de financiële 
markt gerichte besluiten te nemen die erop 
gericht zijn de effecten van de crisis te 
beperken en het vertrouwen in de markten 
te herstellen.

Or. en
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Motivering

De EBA dient niet de bevoegdheid te hebben om rechtstreeks tot de nationale bevoegde 
autoriteiten of individuele banken gerichte besluiten te nemen. Wanneer er sprake is van een 
noodsituatie die de markt in meer algemene zin betreft, moet de EBA maatregelen kunnen 
treffen die rechtstreeks van toepassing zijn op de nationale autoriteiten. Dergelijke 
maatregelen moeten wel op een mandaat van de Commissie zijn gebaseerd. 

Amendement 207
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 financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen 
die betrekking hebben op gebieden van 
communautair recht die rechtstreeks op 
hen toepasselijk zijn en erop gericht zijn 
de effecten van de crisis te beperken en 
het vertrouwen in de markten te 
herstellen.

(21) Ernstige bedreigingen van de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 
markten of de stabiliteit van het financieel 
systeem in de 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. Gelet op het gevoelige karakter 
van deze kwestie, houdt de bevoegdheid 
om te bepalen of er sprake is van een 
noodsituatie in belangrijke mate een 
oordeel in. Deze bevoegdheid moet 
worden toegekend aan de Raad, na 
passend overleg met de Commissie, het 
ECSR en, waar nodig, de Europese 
toezichthoudende autoriteiten. 

Or. en
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Amendement 208
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Ernstige bedreigingen van de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 
markten of de stabiliteit van het financieel 
systeem in de Europese Unie 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. De bevoegdheid 
om te bepalen of er sprake is van een 
noodsituatie moet worden toegekend aan 
de Raad, na overleg met de Commissie, 
het ECSR en, waar nodig, de Europese 
toezichthoudende autoriteiten

Or. en

Motivering

De bevoegdheid om een noodsituatie uit te roepen kan beter niet bij de Europese Commissie 
berusten, gezien de gevolgen voor de lidstaten en de rol van het ECSR inzake systeemrisico's. 
Evenmin behoren de ETA's bindende besluiten te nemen over individuele instellingen.
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Amendement 209
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 210
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Ernstige bedreigingen van de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 

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

markten of de stabiliteit van het financieel 
systeem in de Unie vereisen een snelle en 
gezamenlijke reactie op het niveau van de 
Unie. De Autoriteit moet bijgevolg de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
kunnen verplichten tot het nemen van 
bepaalde maatregelen om een noodsituatie 
te verhelpen. Het Europees Comité voor 
systeemrisico's dient te bepalen of er 
sprake is van een noodsituatie; de 
Commissie of de Raad kan een besluit 
nemen tot vaststelling van het bestaan van 
een noodsituatie of andere gemotiveerde 
omstandigheden waarin eveneens een 
krachtdadig optreden door de autoriteiten 
vereist is. Voor een effectieve reactie op de 
noodsituatie moet, wanneer maatregelen 
van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, de 
Autoriteit gemachtigd zijn in laatste 
instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen die 
betrekking hebben op gebieden van het 
Unierecht die rechtstreeks op hen 
toepasselijk zijn en erop gericht zijn de 
effecten van de crisis te beperken en het 
vertrouwen in de markten te herstellen.

Or. en

Amendement 211
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 
noodsituatie te verhelpen. Aangezien het 

(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. Het Europees 
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bepalen of er sprake is van een 
noodsituatie in belangrijke mate een 
oordeel inhoudt, moet deze bevoegdheid 
bij de Commissie berusten. Voor een 
effectieve reactie op de noodsituatie moet, 
wanneer maatregelen van de bevoegde 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
uitblijven, de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen die 
betrekking hebben op gebieden van 
communautair recht die rechtstreeks op hen 
toepasselijk zijn en erop gericht zijn de 
effecten van de crisis te beperken en het 
vertrouwen in de markten te herstellen.

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 financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen die 
betrekking hebben op gebieden van 
communautair recht die rechtstreeks op hen 
toepasselijk zijn en erop gericht zijn de 
effecten van de crisis te beperken en het 
vertrouwen in de markten te herstellen.

Or. en

Motivering

Het ECSR is het aangewezen orgaan om een noodsituatie uit te roepen. Aangezien het 
bepalen of er sprake is van een noodsituatie in belangrijke mate een oordeel inhoudt, moet 
volgens het Verdrag de Commissie de wettelijke instantie zijn die het uiteindelijke besluit 
daartoe neemt.

Amendement 212
Leonardo Domenici

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 

(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. Het Europees 
Comité voor systeemrisico’s dient vast te 
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noodsituatie in belangrijke mate een 
oordeel inhoudt, moet deze bevoegdheid 
bij de Commissie berusten. Voor een 
effectieve reactie op de noodsituatie moet, 
wanneer maatregelen van de bevoegde 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
uitblijven, de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen die 
betrekking hebben op gebieden van 
communautair recht die rechtstreeks op hen 
toepasselijk zijn en erop gericht zijn de 
effecten van de crisis te beperken en het 
vertrouwen in de markten te herstellen.

stellen wanneer er sprake is van een 
noodsituatie. Voor een effectieve reactie 
op de noodsituatie moet, wanneer 
maatregelen van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, de 
Autoriteit gemachtigd zijn in laatste 
instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen die 
betrekking hebben op gebieden van 
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

Motivering

De totstandbrenging van een interne EU-markt voor financiële diensten vergt een 
gecoördineerd optreden om mogelijke noodsituaties te kunnen aanpakken, aangezien een 
crisis in een van de lidstaten al snel grensoverschrijdende gevolgen kan hebben. Daarom is 
het noodzakelijk om het ECSR de bevoegdheid te verlenen om te bepalen wanneer er sprake is 
van een noodsituatie.

Als orgaan dat is belast met het opsporen en evalueren van mogelijke bedreigingen voor de 
financiële stabiliteit is het ECSR de aangewezen instantie om mogelijke noodsituaties vast te 
stellen.

Amendement 213
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) In hun verklaring over de 
versterking van het financieel stelsel 
hebben de leiders van de G20 er op hun 
topconferentie van 2 april 2009 voor 
gepleit richtsnoeren voor 
toezichthoudende colleges vast te stellen 
en de oprichting en werking van en 
deelname aan die colleges te 
ondersteunen, onder meer door 
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voortdurend na te gaan welke de meest 
systeemrelevante grensoverschrijdende 
ondernemingen zijn.

Or. en

Amendement 214
Diogo Feio

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 financiële 
instellingen 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 over 
grensoverschrijdende situaties 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 tevens 
betrekking hebben op meningsverschillen 
over de procedure of inhoud van een 
maatregel die door een bevoegde autoriteit 
van een lidstaat wordt genomen of juist 
niet wordt genomen. 

Or. en
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Amendement 215
Olle Schmidt

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 financiële 
instellingen 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 
communautaire recht bij toezichtbesluiten. 
Bestaande verzoeningsmechanismen 
waarin de sectorale wetgeving voorziet, 
moeten worden gerespecteerd. 

Or. en

Motivering

De ETA's behoren geen rechtstreeks bindende besluiten te nemen over individuele 
instellingen. Daar de nationale bevoegde autoriteit verantwoordelijk is voor het dagelijks 
toezicht op financiële instellingen, verdient het uit wettelijk oogpunt de voorkeur dat de ETA 
de nationale autoriteit opdraagt marktpraktijken aan te pakken, nadat een besluit is genomen 
in de schikkingsprocedure van artikel 11.
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Amendement 216
Vicky Ford

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 financiële 
instellingen 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 
communautaire recht bij toezichtbesluiten. 
Bestaande verzoeningsmechanismen 
waarin de sectorale wetgeving voorziet, 
moeten worden gerespecteerd. Wanneer 
maatregelen van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, 
moet de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen op 
gebieden van communautair recht die 
rechtstreeks op hen van toepassing zijn.
Indien de relevante EU-wetgeving de 
lidstaten discretionaire bevoegdheden 
verleent, mogen de door de Autoriteit 
genomen besluiten geen beletsel vormen 
voor de uitoefening van die discretionaire 
bevoegdheden overeenkomstig het recht 
van de Unie.

Or. en
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Amendement 217
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 financiële 
instellingen 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 
desbetreffende bevoegdheid van de 
Autoriteit moet worden omschreven in de 
in artikel 1, lid 2, genoemde sectorale 
wetgeving. Bestaande 
verzoeningsmechanismen waarin de 
sectorale wetgeving voorziet, moeten 
worden gerespecteerd. Wanneer 
maatregelen van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, 
moet de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen op 
gebieden van communautair recht die 
rechtstreeks op hen van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op artikel 11, lid 1, met betrekking tot de 
reikwijdte van de "bindende bemiddeling". In de voorgestelde verordening dienen alleen de
bevoegdheden van de EBA met betrekking tot "bindende bemiddeling" en de procedures 
daarvoor te worden aangegeven. In de sectorale wetgeving moet de reikwijdte van "bindende 
bemiddeling" echter per geval worden aangegeven.
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Amendement 218
Antolín Sánchez Presedo

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 financiële 
instellingen 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 
Europese recht bij toezichtbesluiten; de 
naleving van genomen bindende besluiten 
vormt voor de bevoegde autoriteit geen 
beletsel om in overeenstemming met de 
internationale beginselen inzake 
grensoverschrijdend toezicht gebruik te 
maken van haar aanvullende 
discretionaire bevoegdheid op prudentieel 
gebied. Bestaande 
verzoeningsmechanismen waarin de 
sectorale wetgeving voorziet, moeten 
worden gerespecteerd. Wanneer 
maatregelen van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, 
moet de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen op 
gebieden van Europees recht die 
rechtstreeks op hen van toepassing zijn.

Or. en
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Amendement 219
Leonardo Domenici

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 financiële 
instellingen 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 
Unierecht bij toezichtbesluiten. Bestaande 
verzoeningsmechanismen waarin de 
sectorale wetgeving voorziet, moeten 
worden gerespecteerd. Wanneer 
maatregelen van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, 
moet de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen op 
gebieden van het Unierecht die 
rechtstreeks op hen van toepassing zijn. Dit 
geldt ook in geval van meningsverschillen 
binnen een college van toezichthouders.

Or. en

Motivering

In het geval van een mogelijk meningsverschil tussen nationale toezichthouders is 
tussenkomst van de EBA nodig om de rechtszekerheid voor financiële instellingen te 
waarborgen.
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Amendement 220
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De crisis heeft ernstige 
tekortkomingen in de bestaande aanpak 
van het toezicht op grensoverschrijdende 
financiële instellingen blootgelegd, met 
name ten aanzien van de grootste en 
meest complexe instellingen, waarvan het 
faillissement schade kan toebrengen aan 
het hele systeem. Deze tekortkomingen 
worden veroorzaakt door de verschillen in 
actieradius tussen de financiële 
instellingen enerzijds en de 
toezichthoudende organen anderzijds. 
Terwijl die financiële instellingen op een 
markt zonder grenzen opereren, letten de 
toezichthoudende organen er in hun 
dagelijks toezicht op dat hun jurisdictie 
zich niet uitstrekt tot over de nationale 
grenzen. Om dergelijke incongruenties te 
verhelpen is het noodzakelijk de 
convergentie en integratie van het toezicht 
zowel binnen de Europese Unie als op 
internationaal niveau te bevorderen.

Or. en

Amendement 221
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De crisis heeft tekortkomingen in 
de bestaande regelingen voor het toezicht 
op grensoverschrijdend opererende 
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financiële instellingen aan het licht 
gebracht. Daarom is het geboden het EU-
kader voor een betere samenwerking en 
coördinatie tussen de bevoegde nationale 
autoriteiten te versterken wat betreft de 
controle van grensoverschrijdend 
opererende instellingen. 

Or. de

Motivering

Nu de crisis tekortkomingen in het toezicht op grensoverschrijdend opererende financiële 
instellingen aan het licht heeft gebracht, is een Europees kader voor een betere coördinatie 
tussen de nationale toezichthoudende autoriteiten nodig.

Amendement 222
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) Volgens het in maart 2009 in het 
VK verschenen rapport-Turner kunnen de 
huidige voorschriften van de interne 
markt voor spaarders en belastingbetalers 
onaanvaardbare risico's opleveren en 
vormen de huidige regelingen, een 
combinatie van recht van vestiging en 
dienstverlening, toezicht van het gastland 
en louter nationale depositogaranties, 
geen gezonde basis voor de toekomstige 
regulering en controle van Europese 
grensoverschrijdende retailbanken.

Or. en
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Amendement 223
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quater) In het rapport-Turner wordt 
er tevens op gewezen dat deugdelijker 
regelingen ofwel meer nationale 
bevoegdheden vergen, wat een minder 
open interne markt zou betekenen, ofwel 
een hogere mate van Europese integratie. 
Een combinatie hiervan lijkt aangewezen: 
de mate waarin meer nationale 
bevoegdheden vereist zijn, zal afhankelijk 
zijn van de effectiviteit van de opties voor 
de versterking van de Europese integratie.

Or. en

Amendement 224
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quinquies) De Europese oplossing 
vergt het opzetten van een nieuwe 
institutionele structuur van de Europese 
Unie, een onafhankelijke Autoriteit met 
wettelijke bevoegdheden, een instantie die 
normen bepaalt en controleert op het 
gebied van grensoverschrijdend toezicht, 
versterking van de rol van de colleges van 
toezichthouders op het gebied van toezicht 
op grensoverschrijdende instellingen en 
een coherente versterking van
bevoegdheden voor toezichthoudende
instanties op nationaal en EU-niveau.

Or. en
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Amendement 225
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 sexies) De Autoriteit moet bevoegd
zijn tot de formulering van 
toezichtnormen om te bevorderen dat het 
Eenvormig Wetboek overal op dezelfde 
manier wordt toegepast. De Autoriteit 
moet eveneens een sleutelrol spelen als 
sectoraal coördinator en adviesorgaan 
voor de colleges van toezichthouders om 
de werking van het informatie-
uitwisselingsproces te stroomlijnen en in 
alle colleges convergentie en consequente 
toepassing van het EU-recht te 
bevorderen. De Autoriteit dient de 
voornaamste coördinator te zijn van het 
toezicht op financiële instellingen die in 
de Europese Unie opereren. Voorts dient 
de Autoriteit een wettelijk bindende 
bemiddelingsrol te spelen bij de 
beslechting van geschillen tussen 
bevoegde toezichthouders.

Or. en

Amendement 226
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 septies) De colleges van 
toezichthouders moeten een belangrijke 
rol spelen bij het efficiënte, effectieve en 
consequente toezicht op 
grensoverschrijdende financiële 
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instellingen in de EU. Het heeft weinig 
zin om te streven naar een onderlinge 
afstemming van de financiële 
basisregelgevingen als de 
toezichtpraktijken versnipperd blijven. In 
het verslag-de Larosière wordt gesteld dat 
concurrentieverstoring en 
regelgevingsarbitrage als gevolg van 
verschillen in toezichtcultuur moeten 
worden voorkomen, omdat zij de 
financiële stabiliteit kunnen ondermijnen, 
onder meer doordat daarmee het 
verplaatsen van financiële activiteiten 
naar landen met minder streng toezicht in 
de hand wordt gewerkt. Het 
toezichtsysteem moet als eerlijk en 
evenwichtig worden ervaren.

Or. en

Amendement 227
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Er moet een Europees Fonds voor 
Financiële Bescherming (“het Fonds”) 
worden opgericht om depositohouders en 
instellingen te beschermen wanneer die 
kampen met moeilijkheden die de 
financiële stabiliteit van de Europese 
interne financiële markt zouden kunnen 
bedreigen. Het Fonds dient te worden 
gefinancierd met bijdragen van 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen, via schuldemissies van het 
Fonds of, in buitengewone 
omstandigheden, door bijdragen van de 
betrokken lidstaten overeenkomstig vooraf 
overeengekomen criteria (gewijzigd 
memorandum van overeenstemming). De 
bijdragen aan het Fonds moeten in de 
plaats komen van de bijdragen aan de 
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nationale depositogarantiestelsels.

Or. en

Amendement 228
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Er moet een Europees 
depositogarantiefonds worden opgericht 
om depositohouders te beschermen. De 
bijdragen aan dit fonds moeten geleidelijk 
in de plaats komen van de bijdragen aan 
de nationale depositogarantiestelsels.

Or. en

Amendement 229
Wolf Klinz

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Om een nieuw Europees 
toezichtsysteem tot stand te kunnen 
brengen, moet voor een verdeling van de 
lasten worden gezorgd. Daartoe moet in 
de toekomst een Europees 
afwikkelingsfonds worden opgericht 
teneinde de stabiliteit van de markt in het 
geval van ernstige moeilijkheden op de 
markten te waarborgen. De Commissie en 
de lidstaten dienen hun inspanningen in 
dit verband op te voeren. 

Or. en
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Motivering

Er moeten lastenverdelingsovereenkomsten worden gesloten om de inherente problemen van 
grensoverschrijdende instellingen aan te pakken. Met behulp van een Europees 
afwikkelingsfonds kunnen instellingen worden gestabiliseerd in het geval van extreme
problemen op de markten. Om spaargelden van beleggers te beschermen moet dit fonds 
evenwel duidelijk worden gescheiden van een eventueel in te stellen depositogarantiefonds.

Amendement 230
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) In een verslag dat de Commissie 
zo spoedig mogelijk aan het Europees 
Parlement en de Raad dient voor te 
leggen, moet zij de maatregelen 
analyseren die noodzakelijk zijn voor de 
totstandbrenging van een EU-kader voor 
crisisbeheersing in de banksector. Met 
name moet zij analyseren of het haalbaar 
is om een Europees fonds voor financiële 
bescherming op te zetten ter bescherming 
van depositohouders en instellingen 
wanneer die kampen met moeilijkheden 
die de financiële stabiliteit van de 
Europese interne financiële markt zouden 
kunnen bedreigen.

Or. en

Amendement 231
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) In een door de Commissie aan het 
Europees Parlement en de Raad uit te 
brengen verslag dient, uit procyclisch 
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perspectief, de internalisering van kosten 
binnen het financiële stelsel analyseren te 
worden geanalyseerd. Tevens dienen alle 
hiermee samenhangende onderwerpen te 
worden geanalyseerd, zoals verrekeningen 
en tegenvorderingen, dynamische 
voorzieningen, de bepaling van de 
bijdragen aan de stelsels, de reeks van 
gedekte producten en depositohouders, de 
doeltreffendheid van 
grensoverschrijdende 
depositogarantiestelsels, en het verband 
tussen depositogarantiestelsels en 
alternatieve manieren om deposanten hun 
inleg te vergoeden, zoals 
nooduitbetalingsregelingen en een 
Europees fonds voor financiële 
bescherming. Ten behoeve van dit verslag 
moeten de lidstaten de relevante gegevens 
verzamelen en deze desgevraagd aan de 
Commissie doen toekomen. 

Or. en

Amendement 232
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Door toe te zien op de oprichting 
van toereikende nationale 
depositogarantiestelsels en –fondsen moet 
de Autoriteit waarborgen dat alle 
instellingen met een Europese dimensie 
bijdragen tot de stabiliteit van de interne 
financiële markt.

Or. en

Motivering

De nationale depositogarantiestelsels moeten van voldoende kapitaal worden voorzien om 
cliënten en instellingen ook in het geval van grensoverschrijdende verplichtingen te 
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beschermen.

Amendement 233
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 

(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 de bevoegdheid van de 
nationale toezichthoudende autoriteit tot 
het delegeren van haar taken beperken. 
Delegatie van taken betekent dat taken 
door een andere toezichthoudende 
autoriteit dan de verantwoordelijke 
autoriteit worden uitgevoerd, terwijl de 
verantwoordelijkheid voor de 
toezichtbesluiten bij de delegerende 
autoriteit blijft. Door delegatie van 
verantwoordelijkheden 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 
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toezichthoudende autoriteiten aanwezige 
technische expertise. De beginselen voor 
hertoewijzing van verantwoordelijkheden 
bij overeenkomst kunnen in desbetreffende 
communautaire wetgeving nader worden 
vastgesteld. De Autoriteit dient 
delegatieovereenkomsten tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten op alle 
passende manieren te vergemakkelijken. 
De Autoriteit moet vooraf van 
voorgenomen delegatieovereenkomsten op 
de hoogte worden gebracht om in 
voorkomend geval een advies te kunnen 
formuleren. De publicatie van dergelijke 
overeenkomsten dient bij de Autoriteit te 
worden gecentraliseerd om ervoor te 
zorgen dat informatie over overeenkomsten 
tijdig, transparant en gemakkelijk 
toegankelijk voor alle betrokken partijen 
beschikbaar is.

schaalvoordelen of toepassingsgebied, van 
coherentie bij groepstoezicht en van 
optimaal gebruik van bij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten aanwezige 
technische expertise. De beginselen voor 
hertoewijzing van verantwoordelijkheden 
bij overeenkomst kunnen in desbetreffende 
communautaire wetgeving nader worden 
vastgesteld. De Autoriteit dient 
delegatieovereenkomsten tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten op alle 
passende manieren te vergemakkelijken. 
De Autoriteit moet vooraf van 
voorgenomen delegatieovereenkomsten op 
de hoogte worden gebracht om in 
voorkomend geval een advies te kunnen 
formuleren. De publicatie van dergelijke 
overeenkomsten dient bij de Autoriteit te 
worden gecentraliseerd om ervoor te 
zorgen dat informatie over overeenkomsten 
tijdig, transparant en gemakkelijk 
toegankelijk voor alle betrokken partijen 
beschikbaar is.

Or. en

Amendement 234
Herbert Dorfmann

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. 

(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, met name wat financiële 
instellingen zonder Europese dimensie
betreft. De verordening moet bijgevolg in 
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Delegatie van taken betekent dat taken 
door een andere toezichthoudende 
autoriteit dan de verantwoordelijke 
autoriteit worden uitgevoerd, terwijl de 
verantwoordelijkheid voor de 
toezichtbesluiten bij de delegerende 
autoriteit blijft. Door delegatie van 
verantwoordelijkheden kan een nationale 
toezichthoudende autoriteit, de 
gedelegeerde, over een bepaalde 
toezichtaangelegenheid in haar naam in 
plaats van een andere nationale 
toezichthoudende autoriteit beslissen. Voor 
delegaties moet het principe gelden dat 
toezichthoudende bevoegdheid wordt 
toegewezen aan een toezichthouder die in 
de juiste positie verkeert om in de 
betrokken aangelegenheid maatregelen te 
nemen. Een hertoewijzing van 
verantwoordelijkheden kan passend zijn, 
bijvoorbeeld om redenen van 
schaalvoordelen of toepassingsgebied, van 
coherentie bij groepstoezicht en van 
optimaal gebruik van bij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten aanwezige 
technische expertise. De beginselen voor 
hertoewijzing van verantwoordelijkheden 
bij overeenkomst kunnen in desbetreffende 
communautaire wetgeving nader worden 
vastgesteld. De Autoriteit dient 
delegatieovereenkomsten tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten op alle 
passende manieren te vergemakkelijken. 
De Autoriteit moet vooraf van 
voorgenomen delegatieovereenkomsten op 
de hoogte worden gebracht om in 
voorkomend geval een advies te kunnen 
formuleren. De publicatie van dergelijke 
overeenkomsten dient bij de Autoriteit te 
worden gecentraliseerd om ervoor te 
zorgen dat informatie over overeenkomsten 
tijdig, transparant en gemakkelijk 
toegankelijk voor alle betrokken partijen 
beschikbaar is.

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 
EU- wetgeving nader worden vastgesteld. 
De Autoriteit dient 
delegatieovereenkomsten tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten op alle 
passende manieren te vergemakkelijken en 
toezicht te houden op die overeenkomsten. 
De Autoriteit moet vooraf van 
voorgenomen delegatieovereenkomsten op 
de hoogte worden gebracht om in 
voorkomend geval een advies te kunnen 
formuleren. De publicatie van dergelijke 
overeenkomsten dient bij de Autoriteit te 
worden gecentraliseerd om ervoor te 
zorgen dat informatie over overeenkomsten 
tijdig, transparant en gemakkelijk 
toegankelijk voor alle betrokken partijen 
beschikbaar is. Tenslotte dient de
Autoriteit dient beste praktijken met 
betrekking tot delegatie en 
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delegatieovereenkomsten vast te stellen en 
te verspreiden.

Or. it

Amendement 235
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 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, 

(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 de Autoriteit of van een andere 
nationale toezichthoudende autoriteit 
beslissen. Voor delegaties moet het 
principe gelden dat toezichthoudende 
bevoegdheid wordt toegewezen aan een 
toezichthouder die in de juiste positie 
verkeert om in de betrokken 
aangelegenheid maatregelen te nemen. Een 
hertoewijzing van verantwoordelijkheden 
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bijvoorbeeld om redenen van 
schaalvoordelen of toepassingsgebied, van 
coherentie bij groepstoezicht en van 
optimaal gebruik van bij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten aanwezige 
technische expertise. De beginselen voor 
hertoewijzing van verantwoordelijkheden 
bij overeenkomst kunnen in desbetreffende 
communautaire wetgeving nader worden 
vastgesteld. De Autoriteit dient 
delegatieovereenkomsten tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten op alle 
passende manieren te vergemakkelijken. 
De Autoriteit moet vooraf van 
voorgenomen delegatieovereenkomsten op 
de hoogte worden gebracht om in 
voorkomend geval een advies te kunnen 
formuleren. De publicatie van dergelijke 
overeenkomsten dient bij de Autoriteit te 
worden gecentraliseerd om ervoor te 
zorgen dat informatie over overeenkomsten 
tijdig, transparant en gemakkelijk 
toegankelijk voor alle betrokken partijen 
beschikbaar is.

kan passend zijn, bijvoorbeeld om redenen 
van schaalvoordelen of toepassingsgebied, 
van coherentie bij groepstoezicht en van 
optimaal gebruik van bij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten aanwezige 
technische expertise. De beginselen voor 
hertoewijzing van verantwoordelijkheden 
bij overeenkomst kunnen in desbetreffende 
communautaire wetgeving nader worden 
vastgesteld. De Autoriteit dient 
delegatieovereenkomsten tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten op alle 
passende manieren te vergemakkelijken. 
De Autoriteit moet vooraf van 
voorgenomen delegatieovereenkomsten op 
de hoogte worden gebracht om in 
voorkomend geval een advies te kunnen 
formuleren. De publicatie van dergelijke 
overeenkomsten dient bij de Autoriteit te 
worden gecentraliseerd om ervoor te 
zorgen dat informatie over overeenkomsten 
tijdig, transparant en gemakkelijk 
toegankelijk voor alle betrokken partijen 
beschikbaar is.

Or. en

Motivering

De Autoriteit dient het toezicht op instellingen met een EU-dimensie te delegeren aan de 
nationale toezichthouders.

Amendement 236
Antolín Sánchez Presedo

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. 

(27) De Autoriteit dient een 
gecoördineerde toezichtreactie van de Unie 
actief te bevorderen, in het bijzonder om de 
ordelijke werking en integriteit van de 
financiële markten en de stabiliteit van het 
financieel systeem in de Unie te 
waarborgen. De Autoriteit dient, naast 
haar bevoegdheden om in noodsituaties 
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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.

maatregelen te nemen, bijgevolg met een 
algemene coördinerende functie binnen het 
ESFT te worden belast. De doorstroming 
van alle relevante informatie tussen 
bevoegde autoriteiten moet centraal staan 
bij de maatregelen die de Autoriteit neemt.

Or. en

Amendement 237
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 
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.

(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 het initiatief nemen voor 
communautaire stresstests en die tests 
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 
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Autoriteit een economische analyse 
verrichten van de markten en de gevolgen 
van potentiële marktontwikkelingen voor 
die markten.

Or. en

Motivering

Met behulp van een economische analyse kan de EBA weloverwogen beslissingen nemen met 
het oog op het effect van haar maatregelen op de ruimere markt en de gevolgen van 
gebeurtenissen op de ruimere markt voor haar optreden. Dit is in lijn met de beste praktijken 
op het niveau van de lidstaten.

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

Voorstel voor een verordening
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 
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.

(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 
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 
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Autoriteit een economische analyse 
verrichten van de markten en de gevolgen 
van potentiële marktontwikkelingen voor 
die markten.

Or. en

Motivering

Zoals reeds in het verslag-Skinner werd gesteld, dient de Autoriteit een economische analyse 
te verrichten om aan te tonen dat zij zich van haar taken heeft gekweten.

Amendement 239
Antolín Sánchez Presedo

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 Europese Unie te 
vertegenwoordigen in de dialoog en de 
samenwerking met toezichthouders buiten 
de Unie. De nationale bevoegde 
autoriteiten kunnen een bijdrage blijven 
leveren aan die fora voor zover die 
betrekking hebben op nationale kwesties 
en kwesties die belangrijk zijn voor de 
hun krachtens het EU-recht verleende
taken en bevoegdheden.

Or. en

Amendement 240
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Gezien de mondialisering van de (29) Gezien de mondialisering van de 
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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.

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

Or. en

Amendement 241
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De Autoriteit dient op haar 
bevoegdheidsgebied als een onafhankelijk 
adviesorgaan van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie op te treden. De 
Autoriteit moet haar advies kunnen 
verstrekken over de prudentiële 
beoordeling van fusies en overnames op 
grond van Richtlijn 2006/48/EG, gewijzigd 
bij Richtlijn 2007/44/EG.

(30) De Autoriteit dient op haar 
bevoegdheidsgebied als een onafhankelijk 
adviesorgaan van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie op te treden. De 
Autoriteit moet haar advies over de 
prudentiële beoordeling van fusies en 
overnames op grond van Richtlijn 
2006/48/EG, gewijzigd bij Richtlijn 
2007/44/EG, kunnen verstrekken in 
gevallen waarin volgens die richtlijn 
overleg vereist is tussen de bevoegde 
autoriteiten van twee of meer lidstaten.

Or. en

Motivering

Een fusie is per definitie instellingsspecifiek, marktgevoelig en commercieel vertrouwelijke 
van aard en dient derhalve voornamelijk een zaak te zijn voor de nationale en Europese 
mededingingsautoriteiten. De bevoegdheid van de ETA's tot het verstrekken van adviezen 
over fusies moet worden beperkt tot gevallen waarin de richtlijn kapitaalvereisten overleg 
tussen de bevoegde autoriteiten voorschrijft.



AM\808174NL.doc 65/85 PE439.457v01-00

NL

Amendement 242
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 243
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Om haar verplichtingen doeltreffend 
te kunnen uitvoeren, moet de Autoriteit het 
recht hebben alle nodige informatie op te 
vragen. Om dubbele 
rapportageverplichtingen voor financiële 
instellingen te vermijden, moet die 
informatie normaal gesproken door de 
nationale toezichthoudende autoriteiten die 
het dichtst bij de financiële markten en 
instellingen staan, worden verstrekt. De 
Autoriteit moet evenwel bevoegd zijn bij 
financiële instellingen en andere partijen 

(31) Om haar verplichtingen doeltreffend 
te kunnen uitvoeren, moet de Autoriteit het 
recht hebben alle nodige informatie op te 
vragen. Om dubbele 
rapportageverplichtingen voor financiële 
instellingen te vermijden, moet die 
informatie normaal gesproken door de 
nationale toezichthoudende autoriteiten die 
het dichtst bij de financiële markten en 
instellingen staan, worden verstrekt. De 
Autoriteit moet evenwel in laatste 
instantie in het geval van een objectief 
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rechtstreeks informatie op te vragen daar 
waar een nationale bevoegde autoriteit 
dergelijke informatie niet tijdig verstrekt of
kan verstrekken. De autoriteiten van de 
lidstaten moeten verplicht worden de 
Autoriteit bij te staan bij de handhaving 
van dergelijke rechtstreekse opvragingen.

verifieerbare ontwrichting van de markt 
bevoegd zijn bij financiële instellingen en 
andere partijen rechtstreeks informatie op 
te vragen daar waar een nationale 
bevoegde autoriteit dergelijke informatie 
niet tijdig verstrekt of kan verstrekken. De 
financiële instelling in kwestie moet het 
recht hebben om een standpunt in te 
nemen met betrekking tot de gegrondheid 
van een rechtstreeks tot haar gericht 
verzoek om informatie van de Autoriteit. 

Or. en

Motivering

De ETA's behoren alleen in welomschreven noodsituaties gebruik te maken van de 
bevoegdheid om informatie te vragen van individuele instellingen, omwille van een op 
vertrouwen gebaseerde samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten en om misbruik 
van die bevoegdheid te voorkomen. De financiële instellingen aan welke een 
informatieverzoek wordt gericht, moeten bovendien in de gelegenheid worden gesteld om een 
standpunt in te nemen met betrekking tot de gegrondheid ervan.

Amendement 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

van waarschuwingen of aanbevelingen die 
het Europees Comité voor systeemrisico’s 
tot de Autoriteit of een nationale 
toezichthoudende autoriteit richt, moet de 
Autoriteit hieraan waar nodig een follow-
up geven.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 245
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 Bankstakeholdersgroep worden 
opgericht die evenwichtig is samengesteld 
uit communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van bankdiensten, daaronder begrepen 
kmo's. De Bankstakeholdersgroep moet 
actief als schakel fungeren met andere door 
de Commissie of de communautaire 
wetgeving ingestelde gebruikersgroepen op 
het gebied van financiële diensten.

(33) De Autoriteit moet in voorkomend 
geval over technische normen, richtsnoeren 
en aanbevelingen met belanghebbende 
partijen overleggen en hen in redelijke 
mate de mogelijkheid bieden over 
voorgestelde maatregelen opmerkingen te 
maken. Om redenen van efficiëntie moet 
hiertoe een Bankstakeholdersgroep worden 
opgericht die evenwichtig is samengesteld 
uit communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van bankdiensten, daaronder begrepen 
kmo's. De Bankstakeholdersgroep is 
samengesteld uit ten minste 15 
vertegenwoordigers van consumenten en 
gebruikers, 5 onafhankelijke 
vooraanstaande academici en 10 
vertegenwoordigers van de sector en de in 
de sector werkzame werknemers. De 
Bankstakeholdersgroep moet actief als 
schakel fungeren met andere door de 
Commissie of de communautaire 
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wetgeving ingestelde gebruikersgroepen op 
het gebied van financiële diensten.

Or. en

Amendement 246
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 Bankstakeholdersgroep worden 
opgericht die evenwichtig is samengesteld 
uit communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van bankdiensten, daaronder begrepen 
kmo's. De Bankstakeholdersgroep moet 
actief als schakel fungeren met andere door 
de Commissie of de communautaire 
wetgeving ingestelde gebruikersgroepen op 
het gebied van financiële diensten.

(33) De Autoriteit moet over technische 
normen, richtsnoeren en aanbevelingen met 
belanghebbende partijen overleggen en hen 
in redelijke mate de mogelijkheid bieden 
over voorgestelde maatregelen 
opmerkingen te maken. Alvorens 
technische normen, richtsnoeren en 
aanbevelingen vast te stellen, dient de 
Autoriteit een effectbeoordeling te 
verrichten om ervoor te zorgen dat alle 
beste praktijken voor hoogwaardige 
regelgeving zijn nageleefd. Om 
doeltreffende externe assistentie te 
kunnen bieden, moet hiertoe een 
Bankstakeholdersgroep worden opgericht 
die evenredig is samengesteld uit 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), vakbonden, 
academici, en consumenten en andere 
retailgebruikers van bankdiensten, 
daaronder begrepen kmo's. De 
Bankstakeholdersgroep moet actief als 
schakel fungeren met andere door de 
Commissie of de EU-wetgeving ingestelde 
gebruikersgroepen op het gebied van 
financiële diensten.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 247
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Alvorens voorstellen voor technische normen vast te stellen, moet de Autoriteit een 
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effectbeoordeling uitvoeren, zoals reeds in het verslag-Skinner werd gesteld. 

Amendement 248
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 Bankstakeholdersgroep worden 
opgericht die evenwichtig is samengesteld 
uit communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van bankdiensten, daaronder begrepen 
kmo's. De Bankstakeholdersgroep moet 
actief als schakel fungeren met andere door 
de Commissie of de communautaire 
wetgeving ingestelde gebruikersgroepen op 
het gebied van financiële diensten.

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

Or. en

Motivering

Vakbonden en consumentenorganisaties zijn georganiseerde vertegenwoordigers van 
werknemers en consumenten. Op grond van hun deskundigheid met betrekking tot 
sectoroverschrijdende activiteiten zijn zij de aangewezen organen om de belangen van 
werknemers en consumenten in de stakeholdersgroep te behartigen.
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Amendement 249
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 250
Othmar Karas

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 

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

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

Or. en

Motivering

De Bankstakeholdersgroep moet voornamelijk zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van 
het bankwezen. Deze groep is gekenmerkt door verscheidenheid en omvat vertegenwoordigers 
van lokale en grensoverschrijdende instellingen en van verschillende bedrijfsmodellen.

Amendement 251
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 
Bankstakeholdersgroep worden opgericht 

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

communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van bankdiensten, daaronder begrepen 
kmo's. De Bankstakeholdersgroep moet 
actief als schakel fungeren met andere door 
de Commissie of de communautaire 
wetgeving ingestelde gebruikersgroepen op 
het gebied van financiële diensten.

Or. en

Motivering

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

Amendement 252
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) In vergelijking met de goed 
gefinancierde en over goede contacten 
beschikkende vertegenwoordigers van de 
industrie worden non-profitorganisaties 
in het debat over de toekomst van de 
financiële diensten en het desbetreffende 
besluitvormingsproces gemarginaliseerd. 
Dit nadeel moet worden gecompenseerd 
door een adequate financiering van hun
vertegenwoordigers in de 
Bankstakeholdersgroep.

Or. en
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Amendement 253
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 financiële instellingen. 
Maatregelen door de Autoriteit in nood- of 
schikkingssituaties die de stabiliteit van 
een financiële instelling beïnvloeden, 
mogen geen afbreuk doen aan de 
budgettaire verantwoordelijkheden van de 
lidstaten. Er moet een mechanisme worden 
ingesteld waarbij de lidstaten zich op deze 
vrijwaringsclausule kunnen beroepen en in 
laatste instantie de zaak ter beslechting 
aan de Raad kunnen voorleggen. Het is 
passend op dit gebied de Raad een rol toe 
te wijzen gezien de bijzondere 
verantwoordelijkheden die de lidstaten in 
dat verband bezitten.

(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 financiële instellingen. 
Maatregelen door de Autoriteit in 
noodsituaties die de stabiliteit van een 
financiële instelling beïnvloeden, mogen 
geen afbreuk doen aan de budgettaire 
verantwoordelijkheden van de lidstaten. Er 
moet een mechanisme worden ingesteld 
waarbij de lidstaten zich op deze 
vrijwaringsclausule kunnen beroepen 

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op artikel 23, dat een beperking beoogt van 
de vrijstellingsclausule.

Amendement 254
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De lidstaten hebben een centrale (34) De lidstaten hebben een centrale 
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verantwoordelijkheid in het bewaren van 
financiële stabiliteit bij crisismanagement, 
in het bijzonder met betrekking tot de 
stabilisering en sanering van afzonderlijke 
noodlijdende financiële instellingen. 
Maatregelen door de Autoriteit in nood- of 
schikkingssituaties die de stabiliteit van 
een financiële instelling beïnvloeden, 
mogen geen afbreuk doen aan de 
budgettaire verantwoordelijkheden van de 
lidstaten. Er moet een mechanisme worden 
ingesteld waarbij de lidstaten zich op deze 
vrijwaringsclausule kunnen beroepen en in 
laatste instantie de zaak ter beslechting aan 
de Raad kunnen voorleggen. Het is passend 
op dit gebied de Raad een rol toe te wijzen 
gezien de bijzondere 
verantwoordelijkheden die de lidstaten in 
dat verband bezitten.

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

Or. en

Amendement 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 
stelt de Commissie, op basis van de 
opgedane ervaring, op EU-niveau
duidelijke en deugdelijke richtsnoeren 
vast over de omstandigheden waaronder 
de lidstaten al dan niet een beroep kunnen 
doen op de vrijwaringsclausule. De 
toepassing van de vrijwaringsclausule 
wordt vervolgens beoordeeld aan de hand 
van die richtsnoeren. 

Or. en
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Motivering

In het voorstel van de Commissie ontbreekt het aan richtsnoeren over de vraag wanneer een 
besluit afbreuk doet aan nationale budgettaire verantwoordelijkheden. Met betrekking tot het 
concept van " budgettaire verantwoordelijkheid" moet voor rechtszekerheid worden gezorgd, 
om voor de nationale autoriteiten en de deelnemers op de financiële markt in de hele EU een 
gelijk speelveld te waarborgen. Duidelijke richtsnoeren over de vraag wanneer een besluit 
afbreuk doet aan budgettaire verantwoordelijkheden, moeten gemeenschappelijk worden 
gedefinieerd en overeengekomen.

Amendement 256
Leonardo Domenici

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 
stelt de Commissie, op basis van de 
opgedane ervaring, op EU-niveau 
duidelijke en deugdelijke richtsnoeren 
vast over de omstandigheden waaronder 
de lidstaten al dan niet een beroep kunnen 
doen op de vrijwaringsclausule. De 
toepassing van de vrijwaringsclausule 
wordt vervolgens beoordeeld aan de hand 
van die richtsnoeren.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie ontbreekt het aan richtsnoeren over de vraag wanneer een 
besluit afbreuk doet aan nationale budgettaire verantwoordelijkheden. Met betrekking tot het 
concept van " budgettaire verantwoordelijkheid" moet voor rechtszekerheid worden gezorgd, 
om voor de nationale autoriteiten en de deelnemers op de financiële markt in de hele EU een 
gelijk speelveld te waarborgen. Duidelijke richtsnoeren over de vraag wanneer een besluit 
afbreuk doet aan budgettaire verantwoordelijkheden, moeten gemeenschappelijk worden 
gedefinieerd en overeengekomen.

In hun motivering en hun effectbeoordeling moeten de lidstaten in de toekomst aantonen dat 
het geval in kwestie onder het toepassingsgebied van de richtsnoeren valt.
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Amendement 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 258
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Overweging 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 

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

Or. en

Motivering

Ter benadrukking van de rol van het Parlement bij de selectie van de voorzitter van de 
Autoriteit.

Amendement 259
Antolín Sánchez Presedo

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 via een 
openbaar vergelijkend onderzoek, dat door 
de Commissie wordt beheerd en na afloop 
waarvan de Commissie een 
kandidatenlijst opstelt, door het Europees 
Parlement 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

Amendement 260
Sharon Bowles

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 

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

georganiseerde openbare 
selectieprocedure, moet de Autoriteit 
vertegenwoordigen. Het management van 
de Autoriteit moet worden toevertrouwd 
aan een uitvoerend directeur, die het recht 
moet hebben zonder stemrecht aan de 
vergaderingen van de raad van 
toezichthouders en de raad van bestuur 
deel te nemen.

Or. en

Amendement 261
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 wordt geselecteerd
uit een door de raad van toezichthouders 
opgestelde kandidatenlijst, moet de 
Autoriteit vertegenwoordigen. Het 
management van de Autoriteit moet 
worden toevertrouwd aan een uitvoerend 
directeur, die het recht moet hebben zonder 
stemrecht aan de vergaderingen van de 
raad van toezichthouders en de raad van 
bestuur deel te nemen.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat diegenen met de grootste deskundigheid op het gebied van 
toezicht op nationaal niveau – de nationale toezichthouders – worden belast met de selectie 
van de meest geschikte kandidaat voor de functie van voorzitter. Hierdoor wordt ook de 
politisering voorkomen die zich zou voordoen indien de kandidatenlijst door een van de 
Europese instellingen zou worden opgesteld.
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Amendement 262
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 Autoriteit voor effecten en 
markten 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 Autoriteit (Gemengd 
Raadgevend Comité) ("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 
(Effecten en markten) 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 
Raadgevend Comité moet een permanent 
secretariaat hebben dat bestaat uit 
gedetacheerd personeel van de drie 
Europese toezichthoudende autoriteiten, 
teneinde informele informatiedeling en de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke cultuur binnen de 
drie Europese toezichthoudende 
autoriteiten mogelijk te maken.
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Or. en

Motivering

De rol van het door de Commissie voorgestelde Gemengd Comité moet naar behoren worden 
omschreven en uitgewerkt. Het Gemengd Comité moet de informatieuitwisseling tussen de 
ETA's vergemakkelijken en ervoor zorgen dat de ETA's van elkaar kunnen leren. Het moet 
bovendien over een permanent secretariaat beschikken voor de ondersteuning van zijn taken, 
waartoe ook het toezicht op financiële conglomeraten kan behoren, en voor de micro-
economische uitwerking van de macro-economische optiek van de ECB-medewerkers in het 
secretariaat van het ECSR.

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

Voorstel voor een verordening
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 Autoriteit voor effecten en 
markten 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 Autoriteit (Gemengd 
Comité) ("het Gemengd Comité") en in 
voorkomend geval gemeenschappelijke 
standpunten bereiken. Het Gemengd 
Comité dient de taken van de drie 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
met betrekking tot financiële 
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 
(Effecten en markten) liggen, parallel door 
de betrokken Europese toezichthoudende 
autoriteiten worden vastgesteld. Het 
Gemengd Comité moet op basis van 
jaarlijks rotatiesysteem worden 
voorgezeten door de voorzitters van de 
drie Europese toezichthoudende 
autoriteiten. De voorzitter van het 
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Gemengd Comité moet ondervoorzitter 
van het Europees Comité voor 
systeemrisico’s zijn. Het Gemengd Comité 
moet een permanent secretariaat hebben 
dat bestaat uit gedetacheerd personeel van 
de drie Europese toezichthoudende 
autoriteiten, teneinde informele 
informatiedeling en de totstandbrenging 
van een gemeenschappelijke cultuur 
binnen de drie Europese 
toezichthoudende autoriteiten mogelijk te 
maken.

Or. en

Motivering

Ter versterking van de rol van het Gemengd Comité bij de coördinatie tussen de autoriteiten, 
zoals bepleit in het verslag-Skinner.

Amendement 264
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 
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 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 een 
specifieke begrotingslijn van de algemene 
begroting van de Europese Unie. De 
begrotingsprocedure van de Unie moet van 
toepassing zijn wat de bijdrage van de 
Europese Unie betreft. De Rekenkamer 
moet de rekeningen controleren.

Or. en
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Motivering

Volgens de Commissievoorstellen zou de begroting van de ETA's deel uitmaken van de 
begroting van de Commissie. Teneinde de onafhankelijkheid van de ETA's te versterken zou 
het beter zijn om een aparte, specifieke begrotingslijn voor de ETA's te creëren in de 
algemene begroting van de EU. Om deze reden en ook om de autoriteiten in staat te stellen 
hun doelstellingen te verwezenlijken, wordt voorgesteld in een onafhankelijke begrotingslijn 
te voorzien, zoals dat ook in het geval van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming is gebeurd (zie Verordening (EG) nr. 45/2001 van 18 december 2000 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens).

Amendement 265
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 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 
eventuele rechtstreekse vergoedingen die 
door de financiële instellingen worden 
betaald. De communautaire 
begrotingsprocedure moet van toepassing 
zijn wat de communautaire bijdrage 
betreft. De Rekenkamer moet de 
rekeningen controleren.

Or. en
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Amendement 266
Carl Haglund

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Het is van essentieel belang dat 
bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke 
informatie worden beschermd. Evenzo 
moet de vertrouwelijkheid van de in het 
netwerk uitgewisselde informatie worden 
bewaard.

(44) Het is van essentieel belang dat 
commercieel gevoelige en andere 
vertrouwelijke informatie wordt
beschermd. De aan de Autoriteit verstrekte 
en in het netwerk uitgewisselde informatie 
moet worden onderworpen aan strikte en 
doeltreffende 
vertrouwelijkheidsvoorschriften .

Or. en

Amendement 267
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Het is van essentieel belang dat 
bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke 
informatie worden beschermd. Evenzo 
moet de vertrouwelijkheid van de in het 
netwerk uitgewisselde informatie worden 
bewaard.

(44) Het is van essentieel belang dat 
bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke 
informatie worden beschermd. De aan de 
Autoriteit verstrekte en in het netwerk 
uitgewisselde informatie moet worden 
onderworpen aan strikte en doeltreffende 
vertrouwelijkheidsvoorschriften .

Or. en

Motivering

Gelet op de marktgevoeligheid van bedrijfsspecifieke gegevens is het van essentieel belang 
dat de ETA's ertoe worden verplicht veilige mechanismen op te zetten voor de vergaring, 
opslag en doorgifte daarvan. Er bestaat duidelijk behoefte aan een betere 
informatieuitwisseling om meer kijk te krijgen op systeemrisico's. Toch is het belangrijk om 
het marktsentiment niet te ondermijnen door het mogelijke uitlekken van gevoelige en 
vertrouwelijke gegevens, waardoor de ordelijke werking van de financiële markten zou 
kunnen worden verstoord.
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Amendement 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Het is van essentieel belang dat 
bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke
informatie worden beschermd. Evenzo 
moet de vertrouwelijkheid van de in het 
netwerk uitgewisselde informatie worden 
bewaard.

(44) Het is van essentieel belang dat 
bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke 
informatie worden beschermd. De aan de 
Autoriteit verstrekte en in het netwerk 
uitgewisselde informatie moet worden 
onderworpen aan strikte en doeltreffende 
vertrouwelijkheidsvoorschriften .

Or. en

Motivering

De Autoriteit moet worden verplicht duidelijke regels in acht te nemen om vertrouwelijke 
gegevens te beschermen bij de vergaring, opslag en doorgifte van bedrijfsspecifieke 
informatie.


