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Amendement 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 19 juni 2009 aanbevolen 
om een Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders, bestaande uit drie nieuwe 
Europese toezichthoudende autoriteiten, in 
te stellen. Het systeem moet gericht zijn op 
het verbeteren van de kwaliteit en 
consistentie van het nationale toezicht, het 
versterken van de controle op 
grensoverschrijdende groepen en het 
opstellen van één Europees wetboek dat op 
alle financiële instellingen op de interne 
markt van toepassing is. De Raad 
benadrukte dat de Europese 
toezichthoudende autoriteiten ook 
toezichtbevoegdheden voor ratingbureaus 
moeten krijgen en verzocht de Commissie 
concrete voorstellen voor te bereiden over 
hoe het Europese Systeem van Financiële 
Toezichthouders een sterke rol kan spelen 
in crisissituaties.

(4) De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 19 juni 2009 aanbevolen 
om een Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders, bestaande uit drie nieuwe 
Europese toezichthoudende autoriteiten, in 
te stellen. Het systeem moet gericht zijn op 
het verbeteren van de kwaliteit en 
consistentie van het nationale toezicht, het 
versterken van de controle op 
grensoverschrijdende groepen, het 
opstellen van één Europees wetboek dat op 
alle financiële instellingen op de interne 
markt van toepassing is, en het 
waarborgen van een adequate 
harmonisatie van de criteria en methoden 
die door de nationale toezichthouders 
worden gehanteerd om het risico van 
kredietinstellingen te beoordelen. De Raad 
benadrukte dat de Europese 
toezichthoudende autoriteiten ook 
toezichtbevoegdheden voor ratingbureaus 
moeten krijgen en verzocht de Commissie 
concrete voorstellen voor te bereiden over 
hoe het Europese Systeem van Financiële 
Toezichthouders een sterke rol kan spelen 
in crisissituaties.

Or. en

Motivering

Om een eenvormige toepassing van de regels in de EU te kunnen waarborgen moeten technische 
normen worden vastgesteld op gebieden van de wetgeving waar uniforme voorwaarden voor de 
tenuitvoerlegging van Gemeenschapsbesluiten nodig zijn, zonder dat daar beleidskeuzen aan te 
pas komen.
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Amendement 371
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 19 juni 2009 aanbevolen 
om een Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders, bestaande uit drie nieuwe 
Europese toezichthoudende autoriteiten, in 
te stellen. Het systeem moet gericht zijn op 
het verbeteren van de kwaliteit en 
consistentie van het nationale toezicht, het 
versterken van de controle op 
grensoverschrijdende groepen en het 
opstellen van één Europees wetboek dat op 
alle financiële instellingen op de interne 
markt van toepassing is. De Raad 
benadrukte dat de Europese 
toezichthoudende autoriteiten ook 
toezichtbevoegdheden voor ratingbureaus 
moeten krijgen en verzocht de Commissie 
concrete voorstellen voor te bereiden over 
hoe het Europese Systeem van Financiële 
Toezichthouders een sterke rol kan spelen 
in crisissituaties.

(4) De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 19 juni 2009 aanbevolen 
om een Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders, bestaande uit drie nieuwe 
Europese toezichthoudende autoriteiten, in 
te stellen. Het systeem moet gericht zijn op 
het verbeteren van de kwaliteit en 
consistentie van het nationale toezicht, het 
versterken van de controle op 
grensoverschrijdende groepen, het 
opstellen van één Europees wetboek dat op 
alle financiële instellingen op de interne
markt van toepassing is, en het 
waarborgen van een adequate 
harmonisatie van de criteria en methoden 
die door de nationale toezichthouders 
worden gehanteerd om het risico van 
kredietinstellingen te beoordelen. De Raad 
benadrukte dat de Europese 
toezichthoudende autoriteiten ook 
toezichtbevoegdheden voor ratingbureaus 
moeten krijgen en verzocht de Commissie 
concrete voorstellen voor te bereiden over 
hoe het Europese Systeem van Financiële 
Toezichthouders een sterke rol kan spelen 
in crisissituaties.

Or. en

Motivering

Er moeten technische normen worden voorgesteld ter waarborging van een eenvormige 
tenuitvoerlegging van het controleproces door de toezichthouders en een adequate harmonisatie 
van de criteria en methoden die door de nationale toezichthouders worden toegepast om het 
risico van kredietinstellingen te beoordelen.
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Amendement 372
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De verordeningen tot oprichting van 
het ESFT voorzien in een mechanisme om 
geschillen tussen nationale bevoegde 
autoriteiten te regelen. Daar waar een 
bevoegde autoriteit in procedureel of 
inhoudelijk opzicht van mening verschilt 
over door een andere bevoegde autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen op 
gebieden waar de desbetreffende 
wetgeving samenwerking, coördinatie of 
gezamenlijke besluitvorming door 
nationale bevoegde autoriteiten van meer 
dan een lidstaat vereist, kunnen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten op 
verzoek van een of meer betrokken 
bevoegde autoriteiten, de autoriteiten 
bijstaan bij het bereiken van 
overeenstemming binnen de tijdslimiet die 
bepaald is door de Europese 
toezichthoudende autoriteit, die daarbij 
rekening houdt met eventuele relevante 
tijdslimieten in de desbetreffende 
wetgeving en met de dringendheid en 
complexiteit van het geschil. Indien een 
dergelijk geschil voortduurt, kunnen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten de 
kwestie regelen.

(11) De verordeningen tot oprichting van 
het ESFT voorzien in een mechanisme om 
geschillen tussen nationale bevoegde 
autoriteiten te regelen. Daar waar een 
bevoegde autoriteit in procedureel of 
inhoudelijk opzicht van mening verschilt 
over door een andere bevoegde autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen op in 
de EU-wetgeving overeenkomstig 
Verordening …/… [EBA], Verordening
…/… [EAEM] en Verordening …/… 
[EAVB] bepaalde gebieden waar de 
desbetreffende wetgeving samenwerking, 
coördinatie of gezamenlijke besluitvorming 
door nationale bevoegde autoriteiten van 
meer dan een lidstaat vereist, kunnen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten op 
verzoek van een of meer betrokken 
bevoegde autoriteiten, de autoriteiten 
bijstaan bij het bereiken van 
overeenstemming binnen de tijdslimiet die 
bepaald is door de Europese 
toezichthoudende autoriteit, die daarbij 
rekening houdt met eventuele relevante 
tijdslimieten in de desbetreffende 
wetgeving en met de dringendheid en 
complexiteit van het geschil. Indien een 
dergelijk geschil voortduurt, kunnen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten de 
kwestie regelen.

Or. en
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Amendement 373
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De verordeningen tot oprichting van 
het ESFT voorzien in een mechanisme om 
geschillen tussen nationale bevoegde 
autoriteiten te regelen. Daar waar een 
bevoegde autoriteit in procedureel of 
inhoudelijk opzicht van mening verschilt 
over door een andere bevoegde autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen op 
gebieden waar de desbetreffende 
wetgeving samenwerking, coördinatie of 
gezamenlijke besluitvorming door 
nationale bevoegde autoriteiten van meer 
dan een lidstaat vereist, kunnen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten op 
verzoek van een of meer betrokken 
bevoegde autoriteiten, de autoriteiten 
bijstaan bij het bereiken van 
overeenstemming binnen de tijdslimiet die 
bepaald is door de Europese 
toezichthoudende autoriteit, die daarbij 
rekening houdt met eventuele relevante 
tijdslimieten in de desbetreffende 
wetgeving en met de dringendheid en 
complexiteit van het geschil. Indien een 
dergelijk geschil voortduurt, kunnen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten de 
kwestie regelen.

(11) De verordeningen tot oprichting van 
het ESFT voorzien in een mechanisme om 
geschillen tussen nationale bevoegde 
autoriteiten te regelen. Daar waar een 
bevoegde autoriteit in procedureel of 
inhoudelijk opzicht van mening verschilt 
over door een andere bevoegde autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen op 
gebieden, zoals bepaald in de in artikel 1, 
lid 2, van de Verordeningen (EG) nrs. 
…/… [EBA], …/… [EAEM] en …/… 
[EAVB] genoemde EU-wetgeving, waar de 
desbetreffende wetgeving samenwerking, 
coördinatie of gezamenlijke besluitvorming 
door nationale bevoegde autoriteiten van 
meer dan een lidstaat vereist, kunnen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten op 
verzoek van een of meer betrokken 
bevoegde autoriteiten, de autoriteiten 
bijstaan bij het bereiken van 
overeenstemming binnen de tijdslimiet die 
bepaald is door de Europese 
toezichthoudende autoriteit, die daarbij 
rekening houdt met eventuele relevante 
tijdslimieten in de desbetreffende 
wetgeving en met de dringendheid en 
complexiteit van het geschil. Indien een 
dergelijk geschil voortduurt, kunnen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten de 
kwestie regelen.

Or. en
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Amendement 374
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Over het algemeen vereist de 
bepaling die voorziet in de in de 
verordeningen tot oprichting van het 
ESFT verstrekte mogelijkheid om 
geschillen te regelen, geen belangrijke 
wijzigingen van de desbetreffende 
wetgeving. Op gebieden waar in de 
desbetreffende wetgeving reeds één of 
andere vorm van niet-bindende 
bemiddeling bestaat of waar er 
tijdslimieten zijn vastgesteld voor 
gezamenlijke besluiten die door één of 
meer bevoegde nationale autoriteiten 
moeten worden genomen, zijn er echter
wel wijzigingen nodig, niet alleen om 
ervoor te zorgen dat de procedure voor het 
nemen van een gemeenschappelijk besluit 
duidelijk is en zo min mogelijk verstoord 
wordt, maar ook om te garanderen dat, 
waar nodig, de Europese toezichthoudende 
autoriteiten geschillen kunnen regelen.

(12) In artikel 11, lid 1, van de 
Verordeningen (EG) nrs.
.../...[EBA],.../...[ESMA] en .../...[EIOPA]
is bepaald dat de gevallen waarin het 
mechanisme voor de regeling van
geschillen tussen nationale bevoegde 
autoriteiten kan worden toegepast, in 
sectorspecifieke wetgeving dienen te 
worden gespecificeerd. Bovendien zijn er
op gebieden waar in de desbetreffende 
wetgeving reeds één of andere vorm van 
niet-bindende bemiddeling bestaat of waar 
er tijdslimieten zijn vastgesteld voor 
gezamenlijke besluiten die door één of 
meer bevoegde nationale autoriteiten 
moeten worden genomen, wijzigingen 
nodig, niet alleen om ervoor te zorgen dat 
de procedure voor het nemen van een 
gemeenschappelijk besluit duidelijk is en 
zo min mogelijk verstoord wordt, maar ook 
om te garanderen dat, waar nodig, de 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
geschillen kunnen regelen.

Or. en

Amendement 375
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De bindende procedure voor de 
regeling van geschillen is erop gericht een 
oplossing te vinden voor situaties waarin 
de toezichthouders niet in staat zijn een 
procedureel of materieel vraagstukken 
met betrekking tot de naleving van het 
EU-recht op te lossen. In een dergelijke 
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situatie moet elk van de betrokken 
toezichthouders het vraagstuk kunnen 
voorleggen aan de bevoegde ETA. De 
ETA moet haar bevoegdheden kunnen 
uitoefenen overeenkomstig het bepaalde 
in de verordeningen, maar dit mag geen 
beletsel vormen voor de uitoefening van 
discretionaire beslissingsbevoegdheden 
door de nationale toezichthouders. De 
ETA dient de kwestie slechts in zoverre te 
regelen dat de naleving van het EU-recht 
is gewaarborgd. Meer bepaaldelijk mag in 
verband met besluiten over bijkomende 
kapitaalvereisten overeenkomstig 
Richtlijn 2006/48/EG de bevoegdheid van 
een nationale toezichthouder tot het 
vaststellen van kapitaaldrempels niet 
worden beperkt, voor zover dergelijke
besluiten worden genomen in het kader 
van de discretionaire bevoegdheden van 
de nationale toezichthouder zoals bepaald 
in het EU-recht.

Or. en

Amendement 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 1998/26/EG
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde lidstaat stelt de 
overige lidstaten en de bij Verordening 
…/… van het Europees Parlement en de 
Raad opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten onmiddellijk in kennis 
en verstrekt deze laatste alle informatie die 
zij nodig heeft voor de uitoefening van 
haar taken.

3. De in lid 2 bedoelde lidstaat stelt het 
Europees Comité voor systeemrisico's, de 
overige lidstaten en de bij Verordening 
…/… van het Europees Parlement en de 
Raad opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten onmiddellijk in kennis 
en verstrekt deze laatste alle informatie die 
zij nodig heeft voor de uitoefening van 
haar taken.

Or. en
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Amendement 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 9 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 9, lid 2, wordt de 
volgende letter ingevoegd:
"c bis) de ontwikkeling van een 
gedetailleerde, geregeld bij te stellen en 
ten minste jaarlijks te herziene 
afwikkelingsregeling die voorziet in een 
mechanisme voor vroegtijdige interventie, 
snelle corrigerende maatregelen en een 
rampenplan voor het geval van 
faillissementen."

Or. en

Amendement 378
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 quater (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel -10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Vóór artikel 10 wordt in 
hoofdstuk 3 het volgende artikel 
ingevoegd:

"Artikel -10
1. Financiële conglomeraten zijn 
onderworpen aan aanvullend en 
Europees toezicht door het Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten en door de nationale 
bevoegde autoriteiten. 
2. Het Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten is belast 
met het Europees toezicht op financiële 
conglomeraten teneinde de sector- en 
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grensoverschrijdende naleving van de 
Europese wetgeving te waarborgen.
Het Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten handelt via 
een door de nationale bevoegde 
autoriteiten voor aanvullend toezicht 
benoemde coördinator, die tevens optreedt 
namens het Gemengd Comité van 
Europese toezichthoudende autoriteiten.
3. De coördinatoren van financiële 
conglomeraten in de EU zijn 
onderworpen aan de algemene en 
grensoverschrijdende coördinatie door het
Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten."

Or. en

Amendement 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 18 wordt na lid 1 het 
volgende lid ingevoegd:
"1 bis. Wanneer een bevoegde autoriteit 
afwijkend van het oordeel van een andere 
bevoegde autoriteit besluit dat een derde 
land gelijkwaardig toezicht uitoefent, kan 
het Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten het besluit 
intrekken indien het besluit van de 
verantwoordelijke bevoegde autoriteit op 
onjuiste veronderstellingen berust of
indien het niveau van het toezicht in het 
derde land is gedaald nadat het besluit is 
genomen."

Or. en
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Amendement 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 5 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Na artikel 21 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 21 ter
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen vier 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met twee 
maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad bezwaar heeft gemaakt 
tegen de gedelegeerde handeling, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking.
3. Ten einde de vaststelling van 
gedelegeerde handelingen waar nodig te 
kunnen bespoedigen, kunnen het 
Europees Parlement en de Raad in naar 
behoren gemotiveerde gevallen op verzoek 
van de Commissie, overeenkomstig een 
procedure voor een vroegtijdige 
verklaring van geen bezwaar, besluiten de 
in lid 1 genoemde termijn van vier 
maanden te verkorten."

Or. en
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Amendement 381
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 1 – lid 1 –alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Aan lid 1 van de eerste alinea van
artikel 1 wordt de volgende alinea
toegevoegd:
"Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden met betrekking 
tot de verschillende elementen van de 
definitie van voorwetenschap, en met 
name het niet-openbare karakter ervan,
als bedoeld in de eerste alinea. 
De Commissie kan de in de vierde alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure."

Or. en

Motivering

Met behulp van technische normen kunnen de verschillende elementen van deze definitie worden 
verduidelijkt, ten einde een eenvormige toepassing te bevorderen.

Amendement 382
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 6 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Aan artikel 6 wordt het volgende
lid toegevoegd:
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10 bis. Om de eenvormige toepassing van 
dit artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van:
– de verplichting om voorwetenschap zo 
snel mogelijk openbaar maken, zoals 
bedoeld in de eerste alinea van lid 1;
– uitstel van de openbaarmaking van 
voorwetenschap door een emittent 
overeenkomstig lid 2;
– de inhoud van de in de derde alinea van 
lid 3 bedoelde lijst en de categorieën 
personen die daarin moeten worden
opgenomen;
– het type transacties dat overeenkomstig 
lid 4 ter kennis moet worden gebracht van 
de bevoegde autoriteit; en
– de uitvoeringsmaatregelen die de 
Commissie overeenkomstig lid 10, zesde 
streepje, dient vast te stellen betreffende
de billijke voorstelling van 
beleggingsstrategieën en het 
bekendmaken van belangen of 
belangenconflicten.
De Commissie kan de in dit lid bedoelde 
technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Or. en

Motivering

Technische normen (eerste en tweede streepje) kunnen vooral in een grensoverschrijdende 
context verschillen helpen voorkomen en de naleving van de voorschriften bevorderen. 
Technische normen kunnen bijdragen tot een eenvormige toepassing in de lidstaten en kunnen 
rechtsonzekerheid voorkomen. Met name kunnen zij de voorwaarden verduidelijken onder welke 
een beursgenoteerde emittent de openbaarmaking van voorwetenschap mag uitstellen.
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Amendement 383
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) Aan artikel 8 wordt de volgende
alinea toegevoegd:
"Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden voor de door de 
Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende:
– de prijsbeperkingen en de berekening 
van dagelijkse terugkooplimieten met 
betrekking tot terugkoopprogramma's als 
bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) 
nr. 2273/2003 van 22 december 2003 tot 
uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
de uitzonderingsregeling voor 
terugkoopprogramma's en voor de 
stabilisatie van financiële instrumenten 
betreft 1;
– de openbaarmaking en rapportage van 
de stabilisatie van een financieel
instrument als bedoeld in artikel 9 van
Verordening (EG) nr. 2273/2003; en
– de aanvullende stabilisatie van een 
financieel instrument als bedoeld in
artikel 11 van Verordening (EG) nr. 
2273/2003.
De Commissie kan de in dit lid bedoelde 
technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure."
1 PB L 336 van 23.12.2003, blz. 33.

Or. en
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Motivering

Technische normen kunnen tot een eenvormige toepassing in de lidstaten bijdragen, 
rechtsonzekerheid voorkomen en een meer flexibele reactie op marktinnovaties mogelijk maken.

Amendement 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt -1 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quater) In artikel 12, lid 2, worden de 
volgende letters ingevoegd:
h bis) het betrokken financiële instrument 
te verbieden;
h ter) de omvang te beperken van 
verbintenissen tot aan- of verkoop van een 
bepaalde hoeveelheid financiële activa;
h quater) te verlangen dat onderliggende 
activa worden aangehouden, als 
voorwaarde voor het verhandelen van een 
financieel instrument; en
h quinquies) kwalitatieve beperkingen op 
te leggen.

Or. en

Amendement 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt -1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quinquies) Artikel 14, lid 4, komt als 
volgt te luiden:
"4. De lidstaten bepalen dat de bevoegde 
autoriteit iedere maatregel of sanctie die 
wordt opgelegd voor schending van de 



PE439.899v01-00 16/88 AM\809041NL.doc

NL

bij deze richtlijn aangenomen 
bepalingen openbaar mag maken, tenzij 
deze openbaarmaking de financiële 
markten ernstig in gevaar zou brengen 
of onevenredige schade zou toebrengen 
aan de betrokken partijen. Tegelijkertijd 
melden de bevoegde autoriteiten alle 
maatregelen en sancties aan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten. De 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voegt de aldus gemelde
informatie toe aan de overeenkomstige
gegevensbestanden in de relevante
Europese databanken over geregistreerde 
marktdeelnemers.

Or. en

Amendement 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 16 wordt na lid 2 het 
volgende lid ingevoegd:
"2 bis. De bij Verordening .../... van het 
Europees Parlement en de Raad 
ingestelde Europese Autoriteit voor 
effecten en markten kan op eigen 
initiatief om alle informatie verzoeken die 
noodzakelijk is voor het in lid 1 genoemde 
doel."

Or. en

Amendement 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 17 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 septies) Na artikel 17 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 17 ter
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen vier 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met twee 
maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad bezwaar heeft gemaakt 
tegen de gedelegeerde handeling, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking.
3. Teneinde de vaststelling van 
gedelegeerde handelingen waar nodig te 
kunnen bespoedigen, kunnen het 
Europees Parlement en de Raad in naar 
behoren gemotiveerde gevallen op verzoek 
van de Commissie, overeenkomstig een 
procedure voor een vroegtijdige 
verklaring van geen bezwaar, besluiten de 
in lid 1 genoemde termijn van vier 
maanden te verkorten."

Or. en

Amendement 388
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 3 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 15 – lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Aan artikel 15 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"6 bis. Ten einde een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van dit artikel te waarborgen, 
ontwikkelt de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
voorstellen voor technische normen 
betreffende de berekening van de 
technische voorzieningen. De Autoriteit 
legt die voorstellen voor technische 
normen en die verslagen uiterlijk op 1 
juni 2011 voor aan de Commissie.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAVB] bedoelde 
procedure."

Or. en

Motivering

Volgens artikel 15, lid 6, van de IBPV-richtlijn bestaat er reeds overeenstemming over de 
doelstelling van een verdere harmonisatie, met name wat betreft de berekening van technische 
voorzieningen, teneinde de consument beter te kunnen beschermen. Aangezien de IBPV-richtlijn 
slechts in beperkte harmonisatie van de verschillende nationale voorschriften voorziet, zijn 
bindende technische normen van bijzonder groot belang. 

Amendement 389
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 20 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) Aan artikel 20 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"(10 bis) Ten einde een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van dit artikel te waarborgen, 
ontwikkelt de Europese Autoriteit voor 
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verzekeringen en bedrijfspensioenen 
voorstellen voor technische normen voor 
de procedures voor vergunningverlening 
en kennisgeving, de berekening van de 
technische voorzieningen en de 
procedures voor informatieverstrekking 
en openbaarmaking.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAVB] bedoelde 
procedure."

Or. de

Motivering

Om de consument tegen de gevolgen van grensoverschrijdende toezichtsarbitrage te beschermen 
is in artikel 15, lid 6, van de richtlijn pensioenfondsen reeds uitdrukkelijk de doelstelling 
opgenomen de methoden ter berekening van de technische voorzieningen verder te 
harmoniseren. Gezien het feit dat de richtlijn pensioenfondsen tot dusver slechts in zeer beperkte 
mate harmonisatiebepalingen bevat, zijn gemeenschappelijke technische normen in dit verband 
van bijzonder groot belang.

Amendement 390
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 20 – lid 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Om de eenvormige toepassing van deze 
richtlijn te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen voorstellen voor 
technische normen, waarbij voor elke 
lidstaat wordt aangegeven welke 
voorzieningen van prudentiële aard zijn 
getroffen, die relevant zijn voor het gebied 
van bedrijfspensioenregelingen die niet 
vallen onder de verwijzing naar nationale 
sociale en arbeidswetgeving als bedoeld in 
lid 1. De Autoriteit legt die voorstellen 
voor technische normen uiterlijk op 1 
januari 2014 voor aan de Commissie.

11. Om de eenvormige toepassing van deze 
richtlijn te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen voorstellen voor 
technische normen, waarbij voor elke 
lidstaat wordt aangegeven welke 
voorzieningen van prudentiële aard zijn 
getroffen, die relevant zijn voor het gebied 
van bedrijfspensioenregelingen. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.
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Or. en

Motivering

Aangezien de IBPV-richtlijn geen definitie bevat van "sociale en arbeidswetgeving", heeft elke 
lidstaat een eigen definitie opgesteld met betrekking tot de richtlijn. Sommige lidstaten 
rangschikken prudentiële bepalingen met betrekking tot bedrijfspensioenen onder de sociale en 
arbeidswetgeving, andere doen dat niet. Als gevolg daarvan zou de EAVB moeite hebben om de 
bedoelde bepalingen voor de hele EU af te bakenen. Derhalve dient de EAVB bij de opstelling 
van technische normen alle bepalingen inzake bedrijfspensioenen te inventariseren, ongeacht 
hun rangschikking in de verschillende lidstaten.

Amendement 391
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 20 – lid 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Om de eenvormige toepassing van deze 
richtlijn te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen voorstellen voor 
technische normen, waarbij voor elke 
lidstaat wordt aangegeven welke 
voorzieningen van prudentiële aard zijn 
getroffen, die relevant zijn voor het gebied 
van bedrijfspensioenregelingen die niet 
vallen onder de verwijzing naar nationale 
sociale en arbeidswetgeving als bedoeld in 
lid 1. De Autoriteit legt die voorstellen 
voor technische normen uiterlijk op 1 
januari 2014 voor aan de Commissie.

11. Om een consequente harmonisatie en
de eenvormige toepassing van deze 
richtlijn te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen voorstellen voor 
technische normen met betrekking tot de 
berekening van de technische 
voorzieningen en stelt zij verslagen op 
waarin voor elke lidstaat wordt 
aangegeven welke voorzieningen van 
prudentiële aard zijn getroffen, die relevant 
zijn voor het gebied van 
bedrijfspensioenregelingen die niet vallen 
onder de verwijzing naar nationale sociale 
en arbeidswetgeving als bedoeld in lid 1. 
De Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen en die verslagen
uiterlijk op 1 juni 2011 voor aan de 
Commissie.

Or. en

Motivering

According to Article 15 para. 6 IORP-Directive, there is already agreement on the objective of 
further harmonisation, particularly in the field of the calculation of technical provisions, in 
order to better protect the consumers. As the IORP-Directive harmonises the different national 
rules on a low degree only, binding technical standards will be of particular importance. The 
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listing of the other prudential provision in Member States can also be useful and can be included 
in reports but by definition cannot constitute European harmonised technical standards. A 
reasonable delay for proposing technical standards and listing provisions is one year and not 4 
years.

Amendement 392
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 20 – lid 11 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de eenvormige toepassing van 
deze richtlijn te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen voorstellen voor 
technische normen, waarbij voor elke 
lidstaat wordt aangegeven welke 
voorzieningen van prudentiële aard zijn 
getroffen, die relevant zijn voor het gebied 
van bedrijfspensioenregelingen die niet 
vallen onder de verwijzing naar nationale 
sociale en arbeidswetgeving als bedoeld in 
lid 1. De Autoriteit legt die voorstellen 
voor technische normen uiterlijk op 1 
januari 2014 voor aan de Commissie.

(11) Om een consequente harmonisatie en
de eenvormige toepassing van deze 
richtlijn te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen voorstellen voor 
technische normen betreffende de 
methoden ter berekening van de 
technische voorzieningen. De Autoriteit 
legt die voorstellen voor technische 
normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan 
de Commissie.

Or. de

Motivering

Om de consument tegen de gevolgen van grensoverschrijdende toezichtsarbitrage te beschermen 
is in artikel 15, lid 6, van de richtlijn pensioenfondsen reeds uitdrukkelijk de doelstelling 
opgenomen de methoden ter berekening van de technische voorzieningen verder te 
harmoniseren. Gezien het feit dat de richtlijn pensioenfondsen tot dusver slechts in zeer beperkte 
mate harmonisatiebepalingen bevat, zijn gemeenschappelijke technische normen in dit verband 
van bijzonder groot belang.

Amendement 393
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 21 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Artikel 21, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
"De lidstaten dragen in samenwerking 
met de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen op 
passende wijze zorg voor een 
consequente harmonisatie en de 
uniforme toepassing van deze richtlijn 
door de toepassing van 
gemeenschappelijke technische normen 
betreffende de procedures voor 
vergunningverlening en kennisgeving, de 
regels voor de berekening van de 
technische voorzieningen, de procedures 
voor informatieverstrekking en 
openbaarmaking, de regelmatige 
uitwisseling van informatie en 
ervaringen en nauwere samenwerking, 
om zodoende mededingingsverstoringen 
te voorkomen en de voorwaarden te 
scheppen voor vlotte 
grensoverschrijdende deelneming."

Or. en

Motivering

Volgens artikel 15, lid 6, van de IBPV-richtlijn bestaat er reeds overeenstemming over de 
doelstelling van een verdere harmonisatie, met name wat betreft de berekening van technische 
voorzieningen, teneinde de consument beter te kunnen beschermen. Aangezien de IBPV-richtlijn 
slechts in beperkte harmonisatie van de verschillende nationale voorschriften voorziet, zijn 
bindende technische normen van bijzonder groot belang. 

Amendement 394
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Artikel 21, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
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"De lidstaten dragen in samenwerking 
met de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen op 
passende wijze zorg voor een 
consequente harmonisatie en de 
uniforme toepassing van deze richtlijn 
door de toepassing van 
gemeenschappelijke technische normen 
betreffende de procedures voor 
vergunningverlening en kennisgeving, de 
methoden voor de berekening van de 
technische voorzieningen, de procedures 
voor informatieverstrekking en 
openbaarmaking, de regelmatige 
uitwisseling van informatie en 
ervaringen en nauwere samenwerking, 
om op deze wijze 
mededingingsverstoringen te voorkomen 
en de voorwaarden te scheppen voor 
vlotte grensoverschrijdende 
deelneming.".

Or. de

Motivering

Om de consument tegen de gevolgen van grensoverschrijdende toezichtsarbitrage te beschermen 
is in artikel 15, lid 6, van de richtlijn pensioenfondsen reeds uitdrukkelijk de doelstelling 
opgenomen de methoden ter berekening van de technische voorzieningen verder te 
harmoniseren. Gezien het feit dat de richtlijn pensioenfondsen tot dusver slechts in zeer beperkte 
mate harmonisatiebepalingen bevat, zijn gemeenschappelijke technische normen in dit verband 
van bijzonder groot belang.

Amendement 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Artikel 21, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
"1. De lidstaten dragen in nauwe 
samenwerking met de Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
op passende wijze zorg voor de uniforme 
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toepassing van deze richtlijn door een 
regelmatige uitwisseling van informatie 
en ervaringen, met het doel om de beste 
praktijken op dit gebied alsmede een 
nauwere samenwerking te ontwikkelen 
en op deze wijze 
mededingingsverstoringen te voorkomen 
en de voorwaarden te scheppen voor 
vlotte grensoverschrijdende deelneming
en de meeneembaarheid van 
pensioenrechten."

Or. en

Amendement 396
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt -1 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quater) Aan artikel 4 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"3 bis. Om de eenvormige toepassing van 
dit artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden voor de 
vrijstellingen van de verplichting om een 
prospectus te publiceren, mits een 
document beschikbaar is dat volgens de 
bevoegde autoriteit informatie bevat die 
gelijkwaardig is aan de informatie die 
normaliter in het prospectus is 
opgenomen.
De Commissie kan de in dit lid bedoelde 
technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.”

Or. en
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Motivering

De eenvormige toepassing van de EU-wetgeving kan worden gewaarborgd door technische 
normen wanneer als voorwaarde voor een vrijstelling een document wordt verlangd dat 
informatie bevat die gelijkwaardig is aan die in het prospectus.

Amendement 397
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt -1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quinquies) Aan artikel 5 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"5 bis. Om de eenvormige toepassing van 
dit artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen ter bepaling van de inhoud 
en de vorm van het prospectus en zijn
samenvatting, alsmede:
– de toepassingsvoorwaarden van de 
bepalingen inzake de aanpassing aan de 
in het prospectus of basisprospectus te 
verstrekken minimuminformatie als 
bedoeld in artikel 23 van Verordening
(EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 
29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 
2003/71/EG van het Europees Parlement 
en de Raad wat de in het prospectus te 
verstrekken informatie, de vormgeving 
van het prospectus, de opneming van 
informatie door middel van verwijzing, de 
publicatie van het prospectus en de 
verspreiding van advertenties betreft1;
– de inhoud van de in lid 3 bedoelde 
samenvatting;
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.”
1 PB L 149 van 30.4.2004, blz. 1.
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Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten houden er verschillende praktijken op na en stellen ofwel de emittent 
én de aanbieder verantwoordelijk, ofwel één van beiden, al naargelang de materie. Hierdoor 
ontstaat onzekerheid met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het prospectus, met name 
wanneer het prospectus van een Europees paspoort wordt voorzien. In dezen zijn nader 
bepalingen vereist.

Amendement 398
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt -1 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 sexies) Aan artikel 6 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"2 bis. Om de eenvormige toepassing van 
dit artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden betreffende de 
verantwoordelijkheid voor het prospectus.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.”

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij amendement 397.

Amendement 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 14 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 14, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
"1. Na goedkeuring door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst 
wordt het prospectus [...] bij deze 
autoriteit en de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten gedeponeerd en door 
de uitgevende instelling, aanbieder of 
aanvrager van de toelating tot de handel 
voor het publiek beschikbaar gesteld
zodra dit doenlijk is en in elk geval op 
een redelijk tijdstip voorafgaand aan en 
uiterlijk bij de aanvang van de 
aanbieding of de toelating van de 
betrokken effecten tot de handel op een 
gereglementeerde markt. Daarenboven 
zal, in het geval van een eerste openbare 
aanbieding van een categorie van 
aandelen die nog niet tot de handel op 
een gereglementeerde markt is 
toegelaten en die voor de eerste keer tot 
de handel moet worden toegelaten, het 
prospectus ten minste zes werkdagen 
voor het einde van de aanbieding ter 
beschikking worden gesteld."

Or. en

Amendement 400
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 4
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 16 – lid 3 –alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen en rekening houdend 
met de technische ontwikkelingen op de 
financiële markten, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen van de 
verplichting om een supplement aan het 

3. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen en rekening houdend 
met de technische ontwikkelingen op de 
financiële markten, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de procedures te bepalen 
die moeten worden gevolgd met 
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prospectus toe te voegen indien zich een 
belangrijke nieuwe factor, een materiële 
fout of een onnauwkeurigheid met 
betrekking tot de in het prospectus 
opgenomen informatie voordoet. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

betrekking tot de verplichting om een 
supplement aan het prospectus toe te 
voegen indien zich een belangrijke nieuwe 
factor, een materiële fout of een 
onnauwkeurigheid met betrekking tot de in 
het prospectus opgenomen informatie 
voordoet. 

Or. en

Amendement 401
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 4
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen en rekening houdend 
met de technische ontwikkelingen op de 
financiële markten, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen van de 
verplichting om een supplement aan het 
prospectus toe te voegen indien zich een 
belangrijke nieuwe factor, een materiële 
fout of een onnauwkeurigheid met 
betrekking tot de in het prospectus 
opgenomen informatie voordoet. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

3. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen en rekening houdend 
met de technische ontwikkelingen op de 
financiële markten, bepaalt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten wat 
moet worden verstaan onder een
belangrijke nieuwe factor, een materiële 
fout of een onnauwkeurigheid als bedoeld 
in lid 1, en ontwikkelt zij voorstellen voor 
technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen van de 
verplichting om een supplement aan het 
prospectus toe te voegen indien zich een 
belangrijke nieuwe factor, een materiële 
fout of een onnauwkeurigheid met 
betrekking tot de in het prospectus 
opgenomen informatie voordoet. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

Or. en

Motivering

Wat onder een "belangrijke nieuwe factor" moet wordt verstaan, wordt door de bevoegde 
autoriteiten verschillend uitgelegd. Door technische normen kunnen gelijke 
concurrentievoorwaarden worden gewaarborgd en kan regelgevingsarbitrage worden 
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voorkomen.

Amendement 402
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 8 – letter a
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Lid 1 belet niet dat tussen de bevoegde 
autoriteiten uitwisseling van vertrouwelijke 
informatie plaatsvindt of dat vertrouwelijke 
informatie wordt bezorgd aan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten of het 
Europees Comité voor systeemrisico’s. De 
tussen de bevoegde autoriteiten en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten of het Europees Comité voor 
systeemrisico’s uitgewisselde informatie is 
gebonden aan het beroepsgeheim, waaraan 
personen die tewerkgesteld zijn of waren 
bij de bevoegde autoriteiten die de 
informatie ontvangen, gebonden zijn.

3. Lid 1 belet niet dat tussen de bevoegde 
autoriteiten uitwisseling van vertrouwelijke 
informatie plaatsvindt of dat vertrouwelijke 
informatie wordt bezorgd aan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten of het 
Europees Comité voor systeemrisico’s, 
behoudens de beperkingen met betrekking 
tot bedrijfsspecifieke informatie en 
gevolgen voor derde landen, zoals bepaald 
in respectievelijk Verordening …/… 
[EAEM-verordening] en Verordening 
.../... [ECSR-verordening]. De tussen de 
bevoegde autoriteiten en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten of het 
Europees Comité voor systeemrisico’s 
uitgewisselde informatie is gebonden aan 
het beroepsgeheim, waaraan personen die 
tewerkgesteld zijn of waren bij de 
bevoegde autoriteiten die de informatie 
ontvangen, gebonden zijn.

Or. en

Amendement 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 8 decies (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 decies) Na artikel 24 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:
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"Artikel 24 ter
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen vier 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met twee 
maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad bezwaar heeft gemaakt 
tegen de gedelegeerde handeling, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking.
3. Ten einde de vaststelling van 
gedelegeerde handelingen waar nodig te 
kunnen bespoedigen, kunnen het 
Europees Parlement en de Raad in naar 
behoren gemotiveerde gevallen op verzoek 
van de Commissie, overeenkomstig een 
procedure voor een vroegtijdige 
verklaring van geen bezwaar, besluiten de 
in lid 1 genoemde termijn van vier 
maanden te verkorten."

Or. en

Amendement 404
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Artikel 2, lid 3, komt als volgt te 
luiden:
"3. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële markten rekening te houden 
en om een consequente harmonisatie en 
een uniforme toepassing van deze 
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richtlijn te garanderen, stelt de 
Commissie, bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
64, 64 bis en 64 ter, met betrekking tot de 
vrijstellingen c, i, en k, de criteria vast
aan de hand waarvan wordt vastgesteld 
wanneer een activiteit is aan te merken 
als een nevenactiviteit van het 
hoofdbedrijf op groepsniveau, en 
wanneer een dienst als incidentele 
activiteit wordt verricht. 
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 405
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt -1 quater (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In artikel 4 wordt na lid 2 het 
volgende lid ingevoegd:
"2 bis. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële en markten rekening te houden 
en een eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden met betrekking 
tot de verschillende elementen van de in
lid 1 vervatte definities alsmede de 
verschillende elementen van de definities 
die zijn neergelegd in artikel 2 van
Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de 
Commissie van 10 augustus 2006 tot 
uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
de voor beleggingsondernemingen 
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geldende verplichtingen betreffende het 
bijhouden van gegevens, het melden van 
transacties, de markttransparantie, de 
toelating van financiële instrumenten tot 
de handel en de definitie van begrippen 
voor de toepassing van genoemde richtlijn 
betreft1 en in artikel 2 van Richtlijn
2006/73/EG van de Commissie van 10 
augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft de door 
beleggingsondernemingen in acht te 
nemen organisatorische eisen en 
voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening 
en wat betreft de definitie van begrippen 
voor de toepassing van genoemde 
richtlijn2. De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de 
Commissie."
1 PB L 241 van 2.9.2006, blz. 1.
2 PB L 241 van 2.9.2006, blz. 26.

Or. en

Motivering

De eenvormige toepassing van de MiFID-richtlijn ten behoeve van de totstandbrenging van 
gelijke concurrentievoorwaarden dient te worden bevorderd door de uitwerking van technische 
normen door de EAEM.

Amendement 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 1
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten leggen een register van alle 
beleggingsondernemingen aan. Het 
register is toegankelijk voor het publiek en 
bevat informatie over de diensten of 
activiteiten die de beleggingsonderneming 
op grond van haar vergunning mag 
verrichten. Het register wordt regelmatig 
bijgewerkt. De bij Verordening …/… van 

3. De lidstaten registreren alle 
beleggingsondernemingen die binnen hun 
bevoegdheidsgebied diensten aanbieden of 
activiteiten ontplooien. Een systematisch 
bijgewerkte lijst van die ondernemingen 
wordt doorgezonden aan de bij 
Verordening …/… van het Europees 
Parlement en de Raad opgerichte 
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het Europees Parlement en de Raad 
opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten stelt een lijst op van 
alle beleggingsondernemingen in de 
Gemeenschap. De Europese Autoriteit 
voor effecten en markten publiceert die 
lijst en houdt deze actueel.

Europese Autoriteit voor effecten en 
markten. De Europese toezichthoudende 
autoriteit legt een register aan van alle 
beleggingsondernemingen in de Unie. Het 
register is toegankelijk voor het publiek en 
bevat informatie over de diensten of 
activiteiten die de beleggingsonderneming 
op grond van haar vergunning mag 
verrichten. Het register wordt regelmatig 
bijgewerkt.

Wanneer een bevoegde autoriteit een 
vergunning heeft ingetrokken 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, 
onder b) tot en met d), wordt de intrekking 
gedurende een periode van twee jaar 
bekendgemaakt in het register.

Or. en

Amendement 407
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 2
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 7 – lid 4 –alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel en van artikel 7, artikel 9, leden 2 
tot en met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en 
artikel 12 te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen van 
de vereisten en de procedures voor 
dergelijke vergunningen als bedoeld in dit 
artikel en in artikel 7, artikel 9, leden 2 tot 
en met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en 
artikel 12.

4. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van dit artikel en 
van artikel 5, lid 4, artikel 9, lid 2 tot en 
met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en artikel 
12 te garanderen, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen:

a) ter bepaling van de vereisten 
betreffende het hoofdkantoor als bedoeld 
in artikel 5, lid 4;
b) ter specificatie van de informatie die 
aan de bevoegde autoriteiten moet worden 
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verstrekt overeenkomstig artikel 7, lid 2;
c) ter specificatie van de informatie en ter 
uitwerking van de standaardformulieren, 
templates en procedures voor de 
kennisgeving als bedoeld in artikel 9, 
lid 2;
d) ter bepaling van de vereisten 
overeenkomstig artikel 9, leden 2 tot en 
met 4, en artikel 10, leden 1 en 2; en
e) ter specificatie van het vereiste 
aanvangskapitaal overeenkomstig artikel 
12.

Or. en

Amendement 408
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 2
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel en van artikel 7, artikel 9, leden 2 
tot en met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en 
artikel 12 te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen van de
vereisten en de procedures voor dergelijke 
vergunningen als bedoeld in dit artikel en 
in artikel 7, artikel 9, leden 2 tot en met 4, 
artikel 10, leden 1 en 2, en artikel 12.

4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel en van artikel 7, artikel 9, leden 2 
tot en met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en 
artikel 12 te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen ter bepaling van de
informatie, formaten, templates en 
procedures voor dergelijke vergunningen 
als bedoeld in dit artikel en in artikel 7, 
artikel 9, leden 2 tot en met 4, artikel 10, 
leden 1 en 2, en artikel 12.

Or. en

Amendement 409
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 2
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel en van artikel 7, artikel 9, leden 2 
tot en met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en 
artikel 12 te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen van de 
vereisten en de procedures voor dergelijke 
vergunningen als bedoeld in dit artikel en 
in artikel 7, artikel 9, leden 2 tot en met 4, 
artikel 10, leden 1 en 2, en artikel 12.

4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel en van artikel 7, artikel 9, leden 2 
tot en met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en 
artikel 12 te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen van de vereisten en de procedures 
voor dergelijke vergunningen als bedoeld 
in dit artikel en in artikel 7, artikel 9, leden 
2 tot en met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en 
artikel 12. De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de 
Commissie.

Or. en

Motivering

De eenvormige toepassing van de MiFID-richtlijn ten behoeve van de totstandbrenging van 
gelijke concurrentievoorwaarden dient te worden bevorderd door de uitwerking van technische 
normen door de EAEM.

Amendement 410
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 10 bis – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen met betrekking tot de 
informatielijst die vereist is voor de 
beoordeling van een verwerving als 
bedoeld in lid 1 en de modaliteiten van het 
overlegproces tussen de relevante 
bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 
10, lid 4. De Autoriteit legt die voorstellen 

8. Om een consequente harmonisatie en
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen met 
betrekking tot de informatielijst die vereist 
is voor de beoordeling van een verwerving 
als bedoeld in lid 1, de criteria voor verzet 
tegen voorgenomen verwervingen als 
bedoeld in lid 4 en de modaliteiten van het 
overlegproces tussen de relevante 
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voor technische normen uiterlijk op 1 
januari 2014 voor aan de Commissie.

bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 
10, lid 4. De Autoriteit legt die voorstellen 
voor technische normen uiterlijk op 1 
januari 2014 voor aan de Commissie.

Or. en

Amendement 411
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 13 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Aan artikel 13, wordt het volgende
lid toegevoegd:
"10 bis. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële en markten rekening te houden 
en een eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van de leden 6
tot en met 8 en van artikel 18, leden 1 en
2, van deze richtlijn, alsmede van de 
artikelen 7 en 8 van Verordening (EG) nr.
1287//2006 van de Commissie en de 
artikelen 16 tot en met 20 en artikel 51 
van Richtlijn 2006/73/EG van de 
Commissie. De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de 
Commissie.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure."

Or. en

Motivering

De eenvormige toepassing van de MiFID-richtlijn ten behoeve van de totstandbrenging van 
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gelijke concurrentievoorwaarden dient te worden bevorderd door de uitwerking van technische 
normen door de EAEM.

Amendement 412
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 quater (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 19 – lid 10 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) In artikel 19, lid 10, komt de 
inleidende formule van de eerste alinea
als volgt te luiden:
"10. Om beleggers afdoende 
bescherming te bieden en een uniforme 
toepassing van de leden 1 tot en met 8 te 
garanderen, zorgt de Commissie er bij 
wege van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 
64 ter voor dat beleggingsondernemingen 
de in genoemde leden neergelegde 
beginselen in acht nemen wanneer zij 
beleggingsdiensten of nevendiensten 
voor hun cliënten verrichten. In deze 
gedelegeerde handelingen wordt 
rekening gehouden met het volgende:"

Or. en

Amendement 413
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 19 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) In artikel 19 wordt na lid 10 
het volgende lid ingevoegd:
"10 bis. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële en markten rekening te houden 
en een eenvormige toepassing van dit 
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artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van de leden 4 
tot en met 7 en van de artikelen 35 tot en 
met 39 van Richtlijn 2006/73/EG van de 
Commissie. De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de 
Commissie.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure."

Or. en

Motivering

De eenvormige toepassing van de MiFID-richtlijn ten behoeve van de totstandbrenging van 
gelijke concurrentievoorwaarden dient te worden bevorderd door de uitwerking van technische 
normen door de EAEM.

Amendement 414
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 sexies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 21 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexies) Aan artikel 21 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"6 bis. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële en markten rekening te houden 
en een eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van de leden 1
tot en met 5 en van de artikelen 44 tot en 
met 46 van Richtlijn 2006/73/EG van de 
Commissie. De Autoriteit legt die 
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voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de 
Commissie.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure."

Or. en

Motivering

Identiek aan amendement 414.

Amendement 415
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 septies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 septies) Aan artikel 22, wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"3 bis. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële en markten rekening te houden 
en een eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van lid 2 en van
artikel 31 van Verordening (EG) nr. 
1287/2006 van de Commissie. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2015 voor aan de Commissie.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure."

Or. en
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Motivering

Identiek aan amendement 414.

Amendement 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 octies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 23 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 octies) De eerste alinea van artikel 23, 
lid 3, komt als volgt te luiden:
"De lidstaten die besluiten 
beleggingsondernemingen toe te staan 
om verbonden agenten aan te wijzen,
zenden een systematisch bijgewerkte lijst 
van verbonden agenten aan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten. De 
Europese Autoriteit legt een openbaar 
register van alle verbonden agenten in de 
Unie aan, dat actueel wordt gehouden en 
op het internet wordt gepubliceerd, waar 
het kosteloos kan worden geraadpleegd."

Or. en

Amendement 417
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 nonies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 23 – lid 3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 nonies) De vijfde alinea van artikel 23, 
lid 3, komt als volgt te luiden:
"Dit register wordt regelmatig 
bijgewerkt. Het wordt op het internet 
beschikbaar gemaakt en kan worden 
geraadpleegd door het publiek.
De Europese Autoriteit voor effecten en 
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markten stelt een lijst op van alle 
aangewezen verbonden agenten van de 
beleggingsondernemingen in de Unie. De 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten publiceert deze lijst op haar 
website en houdt deze actueel."

Or. en

Amendement 418
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 decies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 27 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 decies) Aan artikel 27 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"7 bis. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële en markten rekening te houden 
en een eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van de leden 1
tot en met 6 en van de artikelen 21 tot en 
met 26 van Verordening (EG) nr. 
1287/2006 van de Commissie. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2015 voor aan de Commissie.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure."

Or. en

Motivering

De eenvormige toepassing van de MiFID-richtlijn ten behoeve van de totstandbrenging van 
gelijke concurrentievoorwaarden dient te worden bevorderd door de uitwerking van technische 
normen door de EAEM.
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Amendement 419
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 undecies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 28 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 undecies) Aan artikel 28 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"3 bis. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële en markten rekening te houden 
en een eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van de leden 1
en 2 en van de artikelen 27 tot en met 30 
en 32 tot en met 34 van Verordening (EG) 
nr. 1287/2006 van de Commissie. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2015 voor aan de Commissie.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure."

Or. en

Motivering

Identiek aan amendement 19

Amendement 420
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 duodecies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 duodecies) Aan artikel 29 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"3 bis. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële en markten rekening te houden 
en een eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van de leden 1
en 2 en van de artikelen 17 tot en met 20, 
29, 30 en 32 tot en met 34 van
Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de 
Commissie. De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de 
Commissie.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure."

Or. en

Motivering

Identiek aan amendement 419.

Amendement 421
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 l (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 30 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3l) Aan artikel 30 wordt het volgende lid
toegevoegd:
"3 bis. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële en markten rekening te houden 
en een eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
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Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van de leden 1
en 2 en van de artikelen 27 tot en met 30 
en 32 tot en met 34 van Verordening (EG) 
nr. 1287/2006 van de Commissie. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2015 voor aan de Commissie.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure."

Or. en

Motivering

Identiek aan amendement 419.

Amendement 422
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 39 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Aan artikel 39 wordt het volgende
lid toegevoegd:
"1 bis. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële en markten rekening te houden 
en een eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van het bepaalde 
onder d). De Autoriteit legt die voorstellen 
voor technische normen uiterlijk op 1 
januari 2015 voor aan de Commissie.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
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Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure."

Or. en

Motivering

Identiek aan amendement 419.

Amendement 423
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 5 ter (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 42 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Aan artikel 42 wordt het volgende
lid toegevoegd:
"7 bis. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële en markten rekening te houden 
en een eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van lid 1. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2015 voor aan de Commissie.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure."

Or. en

Motivering

Identiek aan amendement 419.
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Amendement 424
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 5 quater (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 44 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) Aan artikel 44 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"3 bis. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële en markten rekening te houden 
en een eenvormige toepassing van dit
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van de leden 1
en 2 en van de artikelen 17 tot en met 20, 
29 tot en met 30 en 32 tot en met 34 van
Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de 
Commissie. De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de 
Commissie.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure."

Or. en

Motivering

Identiek aan amendement 419.

Amendement 425
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 5 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 45 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) Aan artikel 45 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"3 bis. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële en markten rekening te houden 
en een eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de 
toepassingsvoorwaarden van de leden 1
en 2 en van de artikelen 27 tot en met 30 
en 32 tot en met 34 van Verordening (EG) 
nr. 1287/2006 van de Commissie. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2015 voor aan de Commissie.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure."

Or. en

Motivering

Identiek aan amendement 419.

Amendement 426
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 7 bis (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In artikel 51 wordt na lid 2 het 
volgende lid ingevoegd:
"2 bis. De lidstaten stellen de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten op de 
hoogte van de overeenkomstig de leden 1 
en 2 opgelegde administratieve 
maatregelen en sancties."
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Or. en

Amendement 427
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 8 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 56 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quinquies) Artikel 56, lid 5, komt als 
volgt te luiden:
"5. Om een uniforme toepassing van lid 
2 te garanderen, omschrijft de 
Commissie bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
64, 64 bis en 64 ter de modaliteiten voor
de samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten en bepaalt zij de criteria [...] 
op grond waarvan de werkzaamheden 
van een gereglementeerde markt in een 
lidstaat van ontvangst kunnen worden 
beschouwd als zijnde van aanzienlijk
belang voor de werking van de 
effectenmarkten en de bescherming van 
de beleggers in die lidstaat van 
ontvangst. [...]."

Or. en

Amendement 428
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 9
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 56 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de eenvormige toepassing van de 
leden 1 en 2 te garanderen, kan de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen 

6. Om de eenvormige toepassing van de 
leden 1 en 2 te garanderen, kan de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen 
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betreffende de verplichting voor de 
bevoegde autoriteiten om samen te werken 
overeenkomstig lid 1 en betreffende de 
inhoud van de 
samenwerkingsovereenkomsten 
overeenkomstig lid 2, daarin begrepen de 
ontwikkeling van standaardformulieren en 
templates.

betreffende praktische vraagstukken in 
verband met de verplichting voor de 
bevoegde autoriteiten om samen te werken 
overeenkomstig lid 1 en betreffende de 
inhoud van de 
samenwerkingsovereenkomsten 
overeenkomstig lid 2, daarin begrepen de 
ontwikkeling van standaardformulieren en 
templates.

Or. en

Amendement 429
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 10 – punt b
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 57 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de eenvormige toepassing van lid 1 
te garanderen, kan de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten voorstellen voor 
technische normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor 
de verplichting voor de bevoegde 
autoriteiten om samen te werken bij 
toezichtactiviteiten, controles ter plaatse en 
onderzoeken.

2. Om de eenvormige toepassing van lid 1 
te garanderen, kan de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten voorstellen voor 
technische normen ontwikkelen om de 
procedures uit te werken betreffende de 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten bij toezichtactiviteiten, 
controles ter plaatse en onderzoeken.

Or. en

Amendement 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 14 quater (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 64 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quater) Na artikel 64 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 64 ter
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Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen vier 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met twee 
maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement
noch de Raad bezwaar heeft gemaakt 
tegen de gedelegeerde handeling, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking.
3. Ten einde de vaststelling van 
gedelegeerde handelingen waar nodig te 
kunnen bespoedigen, kunnen het 
Europees Parlement en de Raad in naar 
behoren gemotiveerde gevallen op verzoek 
van de Commissie, overeenkomstig een 
procedure voor een vroegtijdige 
verklaring van geen bezwaar, besluiten de 
in lid 1 genoemde termijn van vier 
maanden te verkorten."

Or. en

Amendement 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt -1 quater (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 4 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quater) In artikel 4, lid 2, wordt na 
letter a) de volgende letter ingevoegd:
"a bis) de jaarrekeningen per land;"

Or. en
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Amendement 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 quindecies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quindecies) In artikel 25 wordt na lid 2 
het volgende lid ingevoegd: 
"2 bis. Op eigen initiatief en op verzoek 
van de Europese Autoriteit voor effecten 
en markten verstrekken de bevoegde 
autoriteiten de Autoriteit en de andere 
bevoegde autoriteiten alle relevante 
gegevens die noodzakelijk zijn om hun 
taken zoals bij deze richtlijn vastgesteld te 
kunnen vervullen."

Or. en

Amendement 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 3 nonies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 nonies) Na artikel 27 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 27 ter
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen vier 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met twee 
maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad bezwaar heeft gemaakt 
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tegen de gedelegeerde handeling, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking.
3. Ten einde de vaststelling van 
gedelegeerde handelingen waar nodig te 
kunnen bespoedigen, kunnen het 
Europees Parlement en de Raad in naar 
behoren gemotiveerde gevallen op verzoek 
van de Commissie, overeenkomstig een 
procedure voor een vroegtijdige 
verklaring van geen bezwaar, besluiten de 
in lid 1 genoemde termijn van vier 
maanden te verkorten."

Or. en

Amendement 434
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) Artikel 16, lid 2, komt als volgt te 
luiden:
"2. Lidstaten stellen elkaar, de ETA's en 
de Commissie in kennis van de gevallen 
waarin zij van mening zijn dat een derde 
land voldoet aan de in lid 1, onder b), 
gestelde voorwaarden. De ETA's 
publiceren de lijst van de landen die 
gelijkwaardige eisen stellen, op hun 
websites."

Or. en
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Amendement 435
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 41 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De eerste alinea van artikel 41, 
lid 2, komt als volgt te luiden:
"2. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van de bepalingen van 
artikel 8 van dat besluit, met dien 
verstande dat de volgens deze procedure 
vastgestelde maatregelen de essentiële 
bepalingen van deze richtlijn niet mogen 
wijzigen."

Or. en

Amendement 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 quaterdecies (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 41 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quaterdecies) Na artikel 41 bis wordt 
het volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 41 ter
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen vier 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met twee 
maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
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noch de Raad bezwaar heeft gemaakt 
tegen de gedelegeerde handeling, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking.
3. Ten einde de vaststelling van 
gedelegeerde handelingen waar nodig te 
kunnen bespoedigen, kunnen het 
Europees Parlement en de Raad in naar 
behoren gemotiveerde gevallen op verzoek 
van de Commissie, overeenkomstig een 
procedure voor een vroegtijdige 
verklaring van geen bezwaar, besluiten de 
in lid 1 genoemde termijn van vier 
maanden te verkorten."

Or. en

Amendement 437
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 17 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Aan artikel 17, lid 1, wordt de
volgende letter toegevoegd:
"e bis) op ernstige en systematische wijze 
inbreuk maakt op de in het EU-recht of 
het nationale recht vastgestelde 
verplichtingen ten opzichte van de EBA 
en de bevoegde autoriteiten."

Or. en

Amendement 438
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 5
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 28 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen en een eenvormige 
elektronische meldingsprocedure tot stand 
te brengen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen voor de in dit artikel bedoelde 
informatie en de procedure om deze 
informatie door te sturen. De Autoriteit legt 
die voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 
Commissie.

4. Om een consequente harmonisatie en
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van een eenvormige 
meldingsprocedure en ter specificatie van 
de informatie die overeenkomstig dit 
artikel moet worden gemeld en van de 
procedure om deze informatie langs veilige 
elektronische weg door te sturen. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

Or. en

Amendement 439
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 8
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 42 bis – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een bevoegde autoriteit, op het 
einde van de periode van twee maanden, de 
zaak heeft doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wacht de
consoliderende toezichthouder een 
eventueel door de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit af en
handelt in overeenstemming met dat
besluit. De periode van twee maanden 
wordt beschouwd als verzoeningsperiode 
in de zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van twee maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Indien een van de betrokken bevoegde 
autoriteiten, op het einde van de periode 
van twee maanden na ontvangst van een 
verzoek overeenkomstig lid 1, de zaak 
heeft doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wachten de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst het besluit af dat de Europese 
Bankautoriteit eventueel overeenkomstig 
artikel 11, lid 3, van die verordening neemt
om de kwestie met het oog op de naleving 
van het recht van de Unie te regelen; 
daarna nemen zij hun definitieve 
beslissing in overeenstemming met het 
besluit van de Autoriteit. Het besluit van 
de Autoriteit treedt niet in de plaats van de 
prudentiële beoordeling door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat. De periode 
van twee maanden wordt beschouwd als 
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verzoeningsperiode in de zin van die 
verordening. De Europese Bankautoriteit 
neemt haar besluit binnen één maand. De 
zaak wordt niet meer doorverwezen naar 
de Autoriteit na het einde van die periode 
van twee maanden of nadat een 
gezamenlijk besluit is genomen.

Or. en

Amendement 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 8
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 42 bis – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een bevoegde autoriteit, op het 
einde van de periode van twee maanden, de 
zaak heeft doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wacht de
consoliderende toezichthouder een 
eventueel door de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit af en
handelt in overeenstemming met dat
besluit. De periode van twee maanden 
wordt beschouwd als verzoeningsperiode 
in de zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van twee maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Indien een van de betrokken bevoegde 
autoriteiten, op het einde van de periode 
van twee maanden na ontvangst van een 
verzoek overeenkomstig lid 1, de zaak 
heeft doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wachten de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst het besluit af dat de Europese 
Bankautoriteit eventueel overeenkomstig 
artikel 11, lid 3, van die verordening neemt
om de kwestie met het oog op de naleving
van het EU-recht te regelen; daarna
nemen zij hun definitieve beslissing in 
overeenstemming met het besluit van de 
Autoriteit. De periode van twee maanden 
wordt beschouwd als verzoeningsperiode 
in de zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van die periode van twee maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Or. en
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Amendement 441
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 11
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 46 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Europese Bankautoriteit 
mogen met de bevoegde autoriteiten van 
derde landen of met de autoriteiten of 
instanties van derde landen, zoals 
gedefinieerd in artikel 47 en artikel 48, lid 
1, alleen dan 
samenwerkingsovereenkomsten voor de 
uitwisseling van gegevens sluiten, als met 
betrekking tot de meegedeelde gegevens 
ten minste gelijkwaardige waarborgen 
inzake het beroepsgeheim gelden als de in 
artikel 44, lid 1, bedoelde waarborgen.

De lidstaten en de Europese Bankautoriteit 
mogen, overeenkomstig artikel 18 van 
Verordening .../... [EBA], met de bevoegde 
autoriteiten van derde landen of met de 
autoriteiten of instanties van derde landen, 
zoals gedefinieerd in artikel 47 en artikel 
48, lid 1, alleen dan 
samenwerkingsovereenkomsten voor de 
uitwisseling van gegevens sluiten, als met 
betrekking tot de meegedeelde gegevens 
ten minste gelijkwaardige waarborgen 
inzake het beroepsgeheim gelden als de in 
artikel 44, lid 1, bedoelde waarborgen.

Or. en

Amendement 442
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 46 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De tweede alinea van artikel 46 
komt als volgt te luiden:
"Gegevens die worden uitgewisseld 
overeenkomstig de eerste alinea, mogen 
alleen worden doorgegeven met de 
uitdrukkelijke instemming van de 
bevoegde autoriteiten die de gegevens 
hebben doorgegeven en alleen worden 
gebruikt voor de doeleinden waarmee 
deze autoriteiten ingestemd hebben."

Or. en
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Amendement 443
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 13 – punt b
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 63 a – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de eenvormige toepassing van lid 1 
van dit artikel en de convergentie van de 
toezichtpraktijken te garanderen, 
ontwikkelt de Europese Bankautoriteit
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen van 
de bepalingen betreffende de in lid 1 van 
dit artikel bedoelde instrumenten. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

6. De Europese Bankautoriteit stelt 
richtsnoeren op voor de convergentie van 
toezichtpraktijken met betrekking tot de in 
lid 1 van dit artikel en in artikel 57, onder 
a), bedoelde instrumenten en controleert 
de toepassing ervan. Uiterlijk op 31 
december 2014 onderwerpt de Commissie 
de toepassing van het onderhavige artikel 
aan een evaluatie en brengt zij hierover 
verslag uit dat zij, samen met eventuele 
passende voorstellen om de kwaliteit van 
het eigen vermogen te garanderen, aan 
het Europees Parlement en de Raad 
voorlegt.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] 
bedoelde procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde richtsnoeren goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 8 van 
Verordening …/.... [EBA] bedoelde 
procedure.

De Europese Bankautoriteit geeft ook 
richtsnoeren met betrekking tot de in 
artikel 57, lid 1, onder a), bedoelde 
instrumenten.
De Europese Bankautoriteit houdt 
toezicht op de toepassing van de in de 
eerste alinea bedoelde technische normen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde convergentie van de toepassing van de definitie van hybride 
kapitaalcomponenten is problematisch. Om redelijke en deugdelijke normen te kunnen 
vaststellen zou een technische norm rekening moeten houden met het specifieke vennootschaps-, 
insolventie- en belastingrecht. van elke lidstaat. Dit is hooguit mogelijk in de vorm van een zeer 
algemeen geformuleerde verordening. Een dergelijke verordening zou inhoudelijk echter niet 
veel verder gaan dan de richtlijn kapitaalvereisten, zodat er nauwelijks sprake zou zijn van 
toegevoegde waarde.
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Amendement 444
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 14 
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 74 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de mededeling van deze 
berekeningen van kredietinstellingen 
gebruiken de bevoegde autoriteiten vanaf 
31 december 2012 eenvormige formaten,
frequenties, talen en data. Om de 
eenvormige toepassing van de richtlijn te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om binnen de Gemeenschap 
eenvormige formaten, frequenties, talen en 
data te introduceren vóór 1 januari 2012. 
De rapporteringsformaten dienen in 
verhouding te staan tot de aard, de schaal 
en de complexiteit van de activiteiten van 
de kredietinstellingen.

Voor de mededeling van deze 
berekeningen van kredietinstellingen 
gebruiken de bevoegde autoriteiten vanaf 
31 december 2012 eenvormige formaten en
frequenties, een eenvormige computertaal
en gelijke data. De mededeling moet in 
elke officiële taal van de Europese Unie 
kunnen worden ingediend. Om een 
consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van de richtlijn te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om binnen de Gemeenschap 
eenvormige formaten en frequenties, een 
eenvormige computertaal en gelijke data 
te introduceren vóór 1 januari 2012. De 
rapporteringsformaten dienen in 
verhouding te staan tot de aard, de schaal 
en de complexiteit van de activiteiten van 
de kredietinstellingen.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] 
bedoelde procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] 
bedoelde procedure.

Or. de

Amendement 445
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 15 
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 81 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de eenvormige toepassing van dit Om een consequente harmonisatie en de 
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artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit, in overleg met de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten, voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden 
van de beoordelingsmethode voor 
kredietbeoordelingen te bepalen. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, doet de Europese 
Bankautoriteit, in overleg met de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten, 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden van de 
beoordelingsmethode voor 
kredietbeoordelingen te bepalen. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

Or. de

Amendement 446
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 17 
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 97 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit, in overleg met de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten, voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden 
van de beoordelingsmethode voor 
kredietbeoordelingen te bepalen. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

Om een consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, doet de Europese 
Bankautoriteit, in overleg met de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten, 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden van de 
beoordelingsmethode voor 
kredietbeoordelingen te bepalen. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

Or. de

Amendement 447
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 20 
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 110 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De lidstaten schrijven voor dat de 
mededeling ten minste tweemaal per jaar 
moet plaatsvinden. De bevoegde 
autoriteiten gebruiken vanaf 31 december 
2012 eenvormige formaten, frequenties, 
talen en data voor de mededeling. Om de 
eenvormige toepassing van de richtlijn te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om binnen de Gemeenschap 
eenvormige formaten, frequenties, talen en 
data te introduceren vóór 1 januari 2012. 
De rapporteringsformaten dienen in 
verhouding te staan tot de aard, de schaal 
en de complexiteit van de activiteiten van 
de kredietinstellingen.

(2) De lidstaten schrijven voor dat de 
mededeling ten minste tweemaal per jaar 
moet plaatsvinden. De bevoegde 
autoriteiten gebruiken vanaf 31 december 
2012 eenvormige formaten en frequenties, 
een eenvormige computertaal en gelijke
data voor de mededeling. De mededeling 
moet in elke officiële taal van de Europese 
Unie kunnen worden ingediend. Om een 
consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van de richtlijn te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om binnen de Gemeenschap 
eenvormige formaten en frequenties, een 
eenvormige computertaal en gelijke data 
te introduceren vóór 1 januari 2012. De 
rapporteringsformaten dienen in 
verhouding te staan tot de aard, de schaal 
en de complexiteit van de activiteiten van 
de kredietinstellingen.

Or. de

Amendement 448
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 124 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden van dit artikel en 
een gemeenschappelijke 
risicobeoordelingsprocedure te bepalen. 
De Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie. De 
Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 

Schrappen
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normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] 
bedoelde procedure.

Or. en

Amendement 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 124 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden van dit artikel en 
een gemeenschappelijke 
risicobeoordelingsprocedure te bepalen. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

6. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden van dit artikel en 
een gemeenschappelijke 
risicobeoordelingsprocedure en –methode 
te bepalen. De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 
Commissie.

Or. en

Motivering

De term “procedure” omvat niet alle in lid 1 van artikel 124 genoemde elementen, waartoe ook 
"regelingen, strategieën, procedures en mechanismen" behoren. Wanneer de normen tot de 
"procedure" zouden worden beperkt, zou er ruimte voor een beoordelingsmarge blijven die 
afbreuk doet aan de harmonisatie van de technische bepalingen van de tweede pijler die wordt 
beoogd met de invoering van één enkel wetboek.

Amendement 450
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 124 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de eenvormige toepassing van dit 6. Om de eenvormige toepassing van dit 
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artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden van dit artikel en 
een gemeenschappelijke 
risicobeoordelingsprocedure te bepalen. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden van dit artikel en 
een gemeenschappelijke 
risicobeoordelingsprocedure en –methode 
te bepalen. De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 
Commissie.

Or. en

Motivering

De term “procedure” omvat niet alle in lid 1 van artikel 124 genoemde elementen, waartoe ook 
"regelingen, strategieën, procedures en mechanismen" behoren. Wanneer de normen tot de 
"procedure" zouden worden beperkt, zou er ruimte voor een beoordelingsmarge blijven die 
afbreuk doet aan de harmonisatie van de technische bepalingen van de tweede pijler die wordt 
beoogd met de invoering van één enkel wetboek.

Amendement 451
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22 quater (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quater) In artikel 129, lid 1, wordt na 
de eerste alinea de volgende alinea 
ingevoegd:
"Wanneer een bevoegde autoriteit een 
zaak als bedoeld in de eerste alinea, onder 
a), b) of c), heeft doorverwezen naar de 
Europese Bankautoriteit overeenkomstig 
artikel 11 van Verordening…/… [EBA],
wacht die bevoegde autoriteit een 
eventueel door de Europese 
Bankautoriteit genomen besluit af en 
neemt zij haar beslissing in 
overeenstemming met het besluit van de 
Europese Bankautoriteit."

Or. en
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Motivering

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority scopes 
the application of settlement of dispute in the case where a competent authority disagrees on the 
procedure or content of an action or action by another competent authority, in areas where the 
relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint decisions”. Therefore Article 
11 shall be applicable in those cases where the Capital Requirements Directive requires the 
coordination and cooperation among the competent authorities as this is also the case in Article 
129 paragraph 1.

Amendement 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22 quater (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quater) In artikel 129, lid 1, wordt na 
de eerste alinea de volgende alinea 
ingevoegd:
"Wanneer een bevoegde autoriteit een 
zaak als bedoeld in de eerste alinea, onder 
a), b) of c), heeft doorverwezen naar de 
Europese Bankautoriteit overeenkomstig 
artikel 11 van Verordening…/… [EBA],
wacht die bevoegde autoriteit een 
eventueel door de Europese 
Bankautoriteit genomen besluit af en 
neemt zij haar beslissing in 
overeenstemming met het besluit van de 
Europese Bankautoriteit."

Or. en

Motivering

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority scopes 
the application of settlement of dispute in the case where a competent authority disagrees on the 
procedure or content of an action or action by another competent authority, in areas where the 
relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint decisions”. Therefore Article 
11 shall be applicable in those cases where the Capital Requirements Directive requires the 
coordination and cooperation among the competent authorities as this is also the case in Article 
129 paragraph 1.
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Amendement 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22 quater (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quater) In artikel 129, lid 1, wordt na 
de eerste alinea de volgende alinea 
ingevoegd:
"Wanneer een bevoegde autoriteit een 
zaak als bedoeld in de eerste alinea, onder 
a), b) of c), heeft doorverwezen naar de 
Europese Bankautoriteit overeenkomstig 
artikel 11 van Verordening…/… [EBA],
wacht die bevoegde autoriteit een 
eventueel door de Europese 
Bankautoriteit genomen besluit af en 
neemt zij haar beslissing in 
overeenstemming met het besluit van de 
Europese Bankautoriteit."

Or. en

Motivering

Om een eenvormige toepassing van het controleproces van de toezichthouder en een 
gemeenschappelijk risicobeheer te garanderen, dient de regeling van geschillen tevens van 
toepassing te zijn op gevallen waarin de relevante wetgeving in "samenwerking" of 
"coördinatie" voorziet.

Amendement 454
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22 quater (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quater) In artikel 129, lid 1, wordt na 
de eerste alinea de volgende alinea 
ingevoegd:
"Wanneer een bevoegde autoriteit een 
zaak als bedoeld in de eerste alinea, onder 
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a), b) of c), heeft doorverwezen naar de 
Europese Bankautoriteit overeenkomstig 
artikel 11 van Verordening…/… [EBA],
wacht die bevoegde autoriteit een 
eventueel door de Europese 
Bankautoriteit genomen besluit af en 
neemt zij haar beslissing in 
overeenstemming met het besluit van de 
Europese Bankautoriteit."

Or. en

Motivering

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority scopes 
the application of settlement of dispute in the case where a competent authority disagrees on the 
procedure or content of an action or action by another competent authority, in areas where the 
relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint decisions”. Therefore Article 
11 shall be applicable in those cases where the Capital Requirements Directive requires the 
coordination and cooperation among the competent authorities as this is also the case in Article 
129 paragraph 1.

Amendement 455
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quinquies) In artikel 129, lid 1, wordt 
na alinea 1 bis de volgende alinea 
ingevoegd:
"Om een eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen en richtsnoeren ter 
bepaling van de voorwaarden voor het 
coördinatie- en samenwerkingsproces met 
betrekking tot de toepassing van de 
artikelen 22, 123 en 124."

Or. en

Motivering

Ten einde de toezichthouders een leidraad te geven voor de samenwerking en coördinatie op de 
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in de artikelen 22, 123 en 124 bedoelde gebieden ontwikkelt de Europese Bankautoriteit 
voorstellen voor technische normen. Dergelijke normen zorgen voor een betere samenwerking 
en coördinatie tussen de verschillende toezichthouders.

Amendement 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quinquies) In artikel 129, lid 1, wordt 
na alinea 1 bis de volgende alinea 
ingevoegd:
"Om een eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen en richtsnoeren ter 
bepaling van de voorwaarden voor het 
coördinatie- en samenwerkingsproces met 
betrekking tot de toepassing van de 
artikelen 22, 123 en 124."

Or. en

Motivering

Ten einde de toezichthouders een leidraad te geven voor de samenwerking en coördinatie op de 
in de artikelen 22, 123 en 124 bedoelde gebieden ontwikkelt de Europese Bankautoriteit 
voorstellen voor technische normen. Dergelijke normen zorgen voor een betere samenwerking 
en coördinatie tussen de verschillende toezichthouders.

Amendement 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quinquies) In artikel 129, lid 1, wordt 
na alinea 1 bis de volgende alinea 
ingevoegd:
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"Om een eenvormige toepassing van dit
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen en richtsnoeren ter 
bepaling van de voorwaarden voor het 
coördinatie- en samenwerkingsproces met 
betrekking tot de toepassing van de 
artikelen 22, 123 en 124."

Or. en

Motivering

Om een eenvormige toepassing van het controleproces van de toezichthouder en een 
gemeenschappelijk risicobeheer te garanderen, dient de regeling van geschillen tevens van 
toepassing te zijn op gevallen waarin de relevante wetgeving in "samenwerking" of 
"coördinatie" voorziet.

Amendement 458
Alfredo Pallone

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quinquies) In artikel 129, lid 1, wordt 
na alinea 1 bis de volgende alinea 
ingevoegd:
"Om een eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen en richtsnoeren ter 
bepaling van de voorwaarden voor het 
coördinatie- en samenwerkingsproces met 
betrekking tot de toepassing van de 
artikelen 22, 123 en 124."

Or. en

Motivering

Ten einde de toezichthouders een leidraad te geven voor de samenwerking en coördinatie op de 
in de artikelen 22, 123 en 124 bedoelde gebieden ontwikkelt de Europese Bankautoriteit 
voorstellen voor technische normen. Dergelijke normen zorgen voor een betere samenwerking 
en coördinatie tussen de verschillende toezichthouders.
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Amendement 459
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 23 – alinea 2
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een bevoegde autoriteit, aan het 
einde van de periode van zes maanden, de 
zaak heeft doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wacht de 
consoliderende toezichthouder een 
eventueel door de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit af en 
handelt in overeenstemming met dat 
besluit. De periode van zes maanden wordt 
beschouwd als verzoeningsperiode in de 
zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van zes maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Indien een van de betrokken bevoegde 
autoriteiten, aan het einde van de periode 
van zes maanden, de zaak heeft 
doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], schort de 
consoliderende toezichthouder zijn 
beslissing op en wacht hij het besluit af 
dat de Europese Bankautoriteit eventueel 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening neemt om de kwestie met het 
oog op de naleving van de EU-wetgeving 
te regelen; daarna neemt hij zijn 
definitieve beslissing in overeenstemming 
met het eventuele besluit van de 
Autoriteit. Het overeenkomstig het 
voorzorgsbeginsel genomen besluit van de 
Autoriteit treedt niet in de plaats van de 
aanvullende prudentiële beoordeling door 
consoliderende toezichthouder. De 
periode van zes maanden wordt beschouwd 
als verzoeningsperiode in de zin van die 
verordening. De Europese Bankautoriteit 
neemt haar besluit binnen één maand. De 
zaak wordt niet meer doorverwezen naar 
de Autoriteit na het einde van de periode 
van zes maanden of nadat een gezamenlijk 
besluit is genomen.

Or. en

Amendement 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 23 – alinea 2
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 2 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een bevoegde autoriteit, aan het 
einde van de periode van zes maanden, de
zaak heeft doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wacht de 
consoliderende toezichthouder een 
eventueel door de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit af en 
handelt in overeenstemming met dat 
besluit. De periode van zes maanden wordt 
beschouwd als verzoeningsperiode in de 
zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van zes maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Indien een van de betrokken bevoegde 
autoriteiten, aan het einde van de periode 
van zes maanden, de zaak heeft 
doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], schort de 
consoliderende toezichthouder zijn 
beslissing op en wacht hij het besluit af 
dat de Europese Bankautoriteit eventueel 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening neemt om de kwestie met het 
oog op de naleving van de EU-wetgeving 
te regelen; daarna neemt hij zijn 
definitieve beslissing in overeenstemming 
met het eventuele besluit van de 
Autoriteit. In het besluit dat de Autoriteit 
overeenkomstig het voorzorgsbeginsel 
neemt, houdt zij rekening met de 
aanvullende prudentiële beoordeling door 
consoliderende toezichthouder. De 
periode van zes maanden wordt beschouwd 
als verzoeningsperiode in de zin van die 
verordening. De Europese Bankautoriteit 
neemt haar besluit binnen één maand. De
zaak wordt niet meer doorverwezen naar 
de Autoriteit na het einde van de periode 
van zes maanden of nadat een gezamenlijk 
besluit is genomen.

Or. en

Amendement 461
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 23 – alinea 2
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een bevoegde autoriteit, aan het 
einde van de periode van zes maanden, de 
zaak heeft doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wacht de 

Indien een van de betrokken bevoegde 
autoriteiten, aan het einde van de periode 
van zes maanden, de zaak heeft 
doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
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consoliderende toezichthouder een 
eventueel door de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit af en handelt 
in overeenstemming met dat besluit. De 
periode van zes maanden wordt beschouwd 
als verzoeningsperiode in de zin van die 
verordening. De Europese Bankautoriteit 
neemt haar besluit binnen één maand. De 
zaak wordt niet meer doorverwezen naar 
de Autoriteit na het einde van de periode 
van zes maanden of nadat een gezamenlijk 
besluit is genomen.

van Verordening…/… [EBA], wacht de 
consoliderende toezichthouder een 
eventueel door de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit af en handelt 
in overeenstemming met dat besluit. De 
periode van zes maanden wordt beschouwd 
als verzoeningsperiode in de zin van die 
verordening. De Europese Bankautoriteit 
neemt haar besluit binnen één maand. De 
zaak wordt niet meer doorverwezen naar 
de Autoriteit na het einde van de periode 
van zes maanden of nadat een gezamenlijk 
besluit is genomen.

Or. en

Amendement 462
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 24 – letter b
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de bevoegde autoriteiten niet binnen 
vier maanden tot een gezamenlijk besluit 
komen, wordt het besluit over de 
toepassing van de artikelen 123 en 124 en 
artikel 136, lid 2, op geconsolideerde basis 
genomen door de consoliderende 
toezichthouder nadat hij de door de 
relevante bevoegde autoriteiten verrichte 
risicobeoordeling van de 
dochterondernemingen naar behoren in 
overweging heeft genomen. Indien een 
bevoegde autoriteit, aan het einde van de 
periode van vier maanden, de zaak heeft 
doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wacht de 
consoliderende toezichthouder een 
eventueel door de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit af en 
handelt in overeenstemming met dat 
besluit. De periode van vier maanden 

Als de bevoegde autoriteiten niet binnen 
vier maanden tot een gezamenlijk besluit 
komen, wordt het besluit over de 
toepassing van de artikelen 123 en 124 en 
artikel 136, lid 2, op geconsolideerde basis 
genomen door de consoliderende 
toezichthouder nadat hij de door de 
relevante bevoegde autoriteiten verrichte 
risicobeoordeling van de 
dochterondernemingen naar behoren in 
overweging heeft genomen. Indien een van 
de betrokken bevoegde autoriteiten, aan 
het einde van de periode van vier maanden, 
de zaak heeft doorverwezen naar de 
Europese Bankautoriteit overeenkomstig 
artikel 11 van Verordening…/… [EBA], 
schort de consoliderende toezichthouder 
zijn beslissing op en wacht hij het besluit 
af dat de Europese Bankautoriteit 
eventueel overeenkomstig artikel 11, lid 3, 
van die verordening neemt om de kwestie 
met het oog op de naleving van de EU-
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wordt beschouwd als verzoeningsperiode 
in de zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van zes maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

wetgeving te regelen; daarna neemt hij 
zijn definitieve beslissing in 
overeenstemming met het eventuele 
besluit van de Autoriteit. Het 
overeenkomstig het voorzorgsbeginsel 
genomen besluit van de Autoriteit treedt 
niet in de plaats van de aanvullende 
prudentiële beoordeling door 
consoliderende toezichthouder. De 
periode van vier maanden wordt 
beschouwd als verzoeningsperiode in de 
zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van zes maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Or. en

Amendement 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 24 – letter b
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de bevoegde autoriteiten niet binnen 
vier maanden tot een gezamenlijk besluit 
komen, wordt het besluit over de 
toepassing van de artikelen 123 en 124 en 
artikel 136, lid 2, op geconsolideerde basis 
genomen door de consoliderende 
toezichthouder nadat hij de door de 
relevante bevoegde autoriteiten verrichte 
risicobeoordeling van de 
dochterondernemingen naar behoren in 
overweging heeft genomen. Indien een 
bevoegde autoriteit, aan het einde van de 
periode van vier maanden, de zaak heeft 
doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wacht de 
consoliderende toezichthouder een 
eventueel door de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 

Als de bevoegde autoriteiten niet binnen 
vier maanden tot een gezamenlijk besluit 
komen, wordt het besluit over de 
toepassing van de artikelen 123 en 124 en 
artikel 136, lid 2, op geconsolideerde basis 
genomen door de consoliderende 
toezichthouder nadat hij de door de 
relevante bevoegde autoriteiten verrichte 
risicobeoordeling van de 
dochterondernemingen naar behoren in 
overweging heeft genomen. Indien een van 
de betrokken bevoegde autoriteiten, aan 
het einde van de periode van vier maanden, 
de zaak heeft doorverwezen naar de 
Europese Bankautoriteit overeenkomstig 
artikel 11 van Verordening…/… [EBA], 
schort de consoliderende toezichthouder 
zijn beslissing op en wacht hij het besluit 
af dat de Europese Bankautoriteit 
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verordening genomen besluit af en 
handelt in overeenstemming met dat 
besluit. De periode van vier maanden 
wordt beschouwd als verzoeningsperiode 
in de zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van zes maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

eventueel overeenkomstig artikel 11, lid 3, 
van die verordening neemt om de kwestie 
met het oog op de naleving van de EU-
wetgeving te regelen; daarna neemt hij 
zijn definitieve beslissing in 
overeenstemming met het eventuele 
besluit van de Autoriteit. In het besluit dat 
de Autoriteit overeenkomstig het 
voorzorgsbeginsel neemt, houdt zij 
rekening met de aanvullende prudentiële 
beoordeling door consoliderende 
toezichthouder. De periode van vier 
maanden wordt beschouwd als 
verzoeningsperiode in de zin van die 
verordening. De Europese Bankautoriteit 
neemt haar besluit binnen één maand. De 
zaak wordt niet meer doorverwezen naar 
de Autoriteit na het einde van de periode 
van zes maanden of nadat een gezamenlijk 
besluit is genomen.

Or. en

Amendement 464
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 24 – letter b
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de bevoegde autoriteiten niet binnen 
vier maanden tot een gezamenlijk besluit 
komen, wordt het besluit over de 
toepassing van de artikelen 123 en 124 en 
artikel 136, lid 2, op geconsolideerde basis 
genomen door de consoliderende 
toezichthouder nadat hij de door de 
relevante bevoegde autoriteiten verrichte 
risicobeoordeling van de 
dochterondernemingen naar behoren in 
overweging heeft genomen. Indien een 
bevoegde autoriteit, aan het einde van de 
periode van vier maanden, de zaak heeft 
doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wacht de 

Als de bevoegde autoriteiten niet binnen 
vier maanden tot een gezamenlijk besluit 
komen, wordt het besluit over de 
toepassing van de artikelen 123 en 124 en 
artikel 136, lid 2, op geconsolideerde basis 
genomen door de consoliderende 
toezichthouder nadat hij de door de 
relevante bevoegde autoriteiten verrichte 
risicobeoordeling van de 
dochterondernemingen naar behoren in 
overweging heeft genomen. Indien een van 
de betrokken bevoegde autoriteiten, aan 
het einde van de periode van vier maanden, 
de zaak heeft doorverwezen naar de 
Europese Bankautoriteit overeenkomstig 
artikel 11 van Verordening…/… [EBA], 
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consoliderende toezichthouder een 
eventueel door de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit af en handelt 
in overeenstemming met dat besluit. De 
periode van vier maanden wordt 
beschouwd als verzoeningsperiode in de 
zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van vier maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

wacht de consoliderende toezichthouder 
een eventueel door de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11, 
lid 3, van die verordening genomen besluit 
af en handelt in overeenstemming met dat 
besluit. De periode van vier maanden 
wordt beschouwd als verzoeningsperiode 
in de zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van vier maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Or. en

Amendement 465
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 24 – letter c
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het besluit over de toepassing van de 
artikelen 123 en 124 en artikel 136, lid 2, 
wordt op individuele of 
gesubconsolideerde basis genomen door de 
respectieve bevoegde autoriteiten die belast 
zijn met het toezicht op 
dochterondernemingen van een EU-
moederkredietinstelling of een financiële 
EU-moederholding, nadat naar behoren 
rekening is gehouden met de standpunten 
en reserves van de consoliderende 
toezichthouder. Indien de consoliderende 
toezichthouder, aan het einde van de 
periode van vier maanden, de zaak heeft 
doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wachten de 
bevoegde autoriteiten een eventueel door
de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit af en 
handelen in overeenstemming met dat 
besluit. De periode van vier maanden 

Het besluit over de toepassing van de 
artikelen 123 en 124 en artikel 136, lid 2, 
wordt op individuele of 
gesubconsolideerde basis genomen door de 
respectieve bevoegde autoriteiten die belast 
zijn met het toezicht op 
dochterondernemingen van een EU-
moederkredietinstelling of een financiële 
EU-moederholding, nadat naar behoren 
rekening is gehouden met de standpunten 
en reserves van de consoliderende 
toezichthouder. Indien een van de 
betrokken bevoegde autoriteiten, aan het 
einde van de periode van vier maanden, de 
zaak heeft doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], schorten de 
bevoegde autoriteiten hun beslissing op en 
wachten zij het besluit af dat de Europese 
Bankautoriteit eventueel overeenkomstig 
artikel 11, lid 3, van die verordening neemt 
om de kwestie met het oog op de naleving 
van de EU-wetgeving te regelen; daarna 
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wordt beschouwd als verzoeningsperiode 
in de zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van vier maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

nemen zij hun definitieve beslissing in 
overeenstemming met het eventuele 
besluit van de Autoriteit. Het 
overeenkomstig het voorzorgsbeginsel 
genomen besluit van de Autoriteit treedt 
niet in de plaats van de aanvullende 
prudentiële beoordeling door 
consoliderende toezichthouder. De 
periode van vier maanden wordt 
beschouwd als verzoeningsperiode in de 
zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van vier maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Or. en

Amendement 466
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 24 – letter c
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het besluit over de toepassing van de 
artikelen 123 en 124 en artikel 136, lid 2, 
wordt op individuele of 
gesubconsolideerde basis genomen door de 
respectieve bevoegde autoriteiten die belast 
zijn met het toezicht op 
dochterondernemingen van een EU-
moederkredietinstelling of een financiële 
EU-moederholding, nadat naar behoren 
rekening is gehouden met de standpunten 
en reserves van de consoliderende 
toezichthouder. Indien de consoliderende 
toezichthouder, aan het einde van de 
periode van vier maanden, de zaak heeft 
doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wachten de 
bevoegde autoriteiten een eventueel door 
de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 

Het besluit over de toepassing van de 
artikelen 123 en 124 en artikel 136, lid 2, 
wordt op individuele of 
gesubconsolideerde basis genomen door de 
respectieve bevoegde autoriteiten die belast 
zijn met het toezicht op 
dochterondernemingen van een EU-
moederkredietinstelling of een financiële 
EU-moederholding, nadat naar behoren 
rekening is gehouden met de standpunten 
en reserves van de consoliderende 
toezichthouder. Indien een van de 
betrokken bevoegde autoriteiten, aan het 
einde van de periode van vier maanden, de 
zaak heeft doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wachten de 
bevoegde autoriteiten een eventueel door 
de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
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verordening genomen besluit af en 
handelen in overeenstemming met dat 
besluit. De periode van vier maanden 
wordt beschouwd als verzoeningsperiode 
in de zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van vier maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

verordening genomen besluit af en 
handelen in overeenstemming met dat 
besluit. De periode van vier maanden 
wordt beschouwd als verzoeningsperiode 
in de zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van vier maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Or. en

Amendement 467
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 24 – letter e
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 3 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden voor het in dit lid 
bedoelde gezamenlijke besluitproces te 
bepalen, met betrekking tot de toepassing 
van de artikelen 123 en 124 en artikel 
132, lid 2, en met het oog op het 
faciliteren van gezamenlijke besluiten. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

Schrappen

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] 
bedoelde procedure."

Or. en
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Amendement 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 25
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 130 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als zich in een bankgroep een noodsituatie, 
waaronder ongunstige ontwikkelingen op 
de financiële markten, voordoet die de 
marktliquiditeit en de stabiliteit van het 
financiële stelsel kan ondermijnen in een 
van de lidstaten waar aan entiteiten van de 
groep vergunning is verleend of 
belangrijke bijkantoren als bedoeld in 
artikel 42 bis zijn gevestigd, waarschuwt 
de consoliderende toezichthouder, 
behoudens hoofdstuk 1, afdeling 2, zo 
spoedig mogelijk de Europese 
Bankautoriteit en de in artikel 49, vierde 
alinea, en artikel 50 genoemde autoriteiten 
en deelt hij alle informatie mee die voor de 
uitoefening van hun taken van essentieel 
belang is. Dit geldt voor alle bevoegde 
autoriteiten die in de artikelen 125 en 126 
worden genoemd, alsmede voor de 
bevoegde autoriteit die in lid 1 van artikel 
129 wordt genoemd.

Als zich in een bankgroep een potentiële of 
daadwerkelijke noodsituatie, waaronder 
een potentieel ongunstige ontwikkeling op 
de financiële markten of in de reële 
economie, voordoet die de marktliquiditeit 
en de stabiliteit van het financiële stelsel 
kan ondermijnen in een van de lidstaten 
waar aan entiteiten van de groep 
vergunning is verleend of belangrijke 
bijkantoren als bedoeld in artikel 42 bis 
zijn gevestigd, waarschuwt de 
consoliderende toezichthouder, behoudens 
hoofdstuk 1, afdeling 2, zo spoedig 
mogelijk de Europese Bankautoriteit, het 
Europees Comité voor systeemrisico's en 
de andere in artikel 49, vierde alinea, en 
artikel 50 genoemde autoriteiten en deelt 
hij alle informatie mee die voor de 
uitoefening van hun taken van essentieel 
belang is. Dit geldt voor alle bevoegde 
autoriteiten die in de artikelen 125 en 126 
worden genoemd, alsmede voor de 
bevoegde autoriteit die in lid 1 van artikel 
129 wordt genoemd.

Or. en

Amendement 469
Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 30 – letter b
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 150 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de toepassingsvoorwaarden voor de 
punten 15 tot en met 17 van bijlage V te 

Schrappen
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bepalen;

Or. en

Amendement 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 30 undecies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 151 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 undecies) Na artikel 151 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 151 ter
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan bezwaar aantekenen tegen de
gedelegeerde handeling binnen vier 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met twee 
maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad bezwaar heeft gemaakt 
tegen de gedelegeerde handeling, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking.
3. Ten einde de vaststelling van 
gedelegeerde handelingen waar nodig te 
kunnen bespoedigen, kunnen het 
Europees Parlement en de Raad in naar 
behoren gemotiveerde gevallen op verzoek 
van de Commissie, overeenkomstig een 
procedure voor een vroegtijdige 
verklaring van geen bezwaar, besluiten de 
in lid 1 genoemde termijn van vier 
maanden te verkorten."

Or. en
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Amendement 471
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 quater (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Artikel 32, lid 1, komt als volgt 
te luiden:
"1. De bevoegde autoriteiten stellen op 
basis van de richtsnoeren van de EBA 
procedures vast om te voorkomen dat 
instellingen de aanvullende 
kapitaalvereisten die voortvloeien uit het 
langer dan tien dagen voortduren van 
risico’s boven de grenswaarde van 
artikel 111, lid 1, van Richtlijn 
2006/48/EG, opzettelijk omzeilen door 
deze risico’s tijdelijk naar een andere 
onderneming, al of niet behorend tot 
dezelfde groep, over te dragen en/of door 
middel van kunstmatige transacties 
waardoor het risico binnen de periode 
van tien dagen wordt beëindigd en een 
nieuw risico wordt gecreëerd.
De bevoegde autoriteiten geven de EBA, 
de Raad en de Commissie kennis van die 
procedures.
De instellingen dienen te zorgen voor 
regelingen die waarborgen dat elke 
overdracht die dit effect heeft, 
onmiddellijk ter kennis van de bevoegde 
autoriteiten wordt gebracht."

Or. en

Amendement 472
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 sexies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 38 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 sexies) Artikel 38, lid 1, komt als volgt 
te luiden:
"1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten en de EBA werken nauw samen 
voor de uitvoering van de in deze 
richtlijn omschreven taken, in het 
bijzonder wanneer beleggingsdiensten 
worden verstrekt op grond van de 
vrijheid van dienstverrichting of door 
het vestigen van bijkantoren.
Zij verstrekken elkaar en de EBA op 
verzoek alle gegevens die het toezicht op 
de kapitaaltoereikendheid van 
instellingen, en in het bijzonder het 
controleren van de naleving van de in 
deze richtlijn vastgelegde regels kunnen 
vergemakkelijken."

Or. en

Amendement 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 quindecies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 42 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quindecies) Na artikel 42 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 42 ter
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen vier 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met twee 
maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
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noch de Raad bezwaar heeft gemaakt 
tegen de gedelegeerde handeling, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking.
3. Ten einde de vaststelling van 
gedelegeerde handelingen waar nodig te 
kunnen bespoedigen, kunnen het 
Europees Parlement en de Raad in naar 
behoren gemotiveerde gevallen op verzoek 
van de Commissie, overeenkomstig een 
procedure voor een vroegtijdige 
verklaring van geen bezwaar, besluiten de 
in lid 1 genoemde termijn van vier 
maanden te verkorten."

Or. en

Amendement 474
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 2
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 7 – lid 6 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor 
de vergunningsvereisten van de 
beheersmaatschappij, met uitzondering 
van de in lid 1, onder b), van dit artikel 
bepaalde voorwaarden.

6. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om:

a) de gegevens te bepalen die door de 
beheersmaatschappij aan de bevoegde 
autoriteit moeten worden verstrekt in de 
vergunningsaanvraag;

b) de te verstrekken informatie te 
specificeren en standaardformulieren, 
templates en procedures uit te werken 
voor de mededeling van het programma 
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van werkzaamheden als bepaald in dit 
artikel;
c) de betrouwbaarheid en ervaring te 
beoordelen van de personen die het 
bedrijf van de beheermaatschappij leiden.

Or. en

Amendement 475
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 3
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
lid 3 van dit artikel bedoelde procedures, 
schikkingen, structuren en organisatorische 
vereisten.

4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
procedures, schikkingen, structuren en 
organisatorische vereisten.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor gedelegeerde handelingen 
van artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 476
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 4
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 14 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
de punten a), b) en c) van de eerste alinea 
van dit artikel bedoelde criteria, principes 
en stappen.

3. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
de punten a), b) en c) van lid 2 bedoelde 
criteria, principes en stappen.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor gedelegeerde handelingen 
van artikel 290 van het Verdrag.

Or. en

Amendement 477
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 7
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 43 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de 
inhoud, het formaat en de methode waarop 
de in de leden 1 en 3 van dit artikel 
bedoelde informatie moet worden 
verstrekt.

6. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie vastgestelde 
gedelegeerde handelingen betreffende de 
inhoud, het formaat en de methode waarop 
de in de leden 1 en 3 van dit artikel 
bedoelde informatie moet worden 
verstrekt.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor gedelegeerde handelingen 
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bedoelde procedure. van artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 478
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 9
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 51 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
de punten a), b) en c) van lid 4 bedoelde 
criteria en regels.

5. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie vastgestelde 
gedelegeerde handelingen betreffende de 
in de punten a), b) en c) van lid 4 bedoelde 
criteria en regels.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor gedelegeerde handelingen 
van artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 479
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 10
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 60 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 

7. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
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Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
de punten a), b) en c) van lid 6 bedoelde 
overeenkomst, maatregelen en procedures.

Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie vastgestelde 
gedelegeerde handelingen betreffende de 
in de punten a), b) en c) van lid 6 bedoelde 
overeenkomst, maatregelen en procedures.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 480
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 11
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 61 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
de punten a) en b) van lid 3 bedoelde 
overeenkomst en soorten 
onregelmatigheden.

4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie vastgestelde 
gedelegeerde handelingen betreffende de 
in de punten a) en b) van lid 3 bedoelde 
overeenkomst en soorten 
onregelmatigheden.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor gedelegeerde handelingen 
van artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en



PE439.899v01-00 86/88 AM\809041NL.doc

NL

Amendement 481
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 12
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 64 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
de punten a) en b) van lid 4 bedoelde 
informatie en procedure.

5. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie vastgestelde 
gedelegeerde handelingen betreffende de 
in de punten a) en b) van lid 4 bedoelde 
informatie en procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor gedelegeerde handelingen 
van artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 482
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 14
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 78 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 

8. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie overeenkomstig lid 7 



AM\809041NL.doc 87/88 PE439.899v01-00

NL

uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
lid 3 bedoelde informatie.

vastgestelde gedelegeerde handelingen
betreffende de in lid 3 bedoelde informatie.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor gedelegeerde handelingen 
van artikel 290 van het Verdrag.

Or. en

Amendement 483
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 16
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 95 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de eenvormige toepassing van 
artikel 93 te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor:

2. Om de eenvormige toepassing van 
artikel 93 te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen ter bepaling van:

a) vorm en inhoud van een door een icbe te 
gebruiken standaardmodel voor de in 
artikel 93, lid 1, bedoelde kennisgeving, 
met inbegrip van een vermelding naar 
welke documenten de vertalingen 
verwijzen;

a) vorm en inhoud van een door een icbe te 
gebruiken standaardmodel voor de in 
artikel 93, lid 1, bedoelde kennisgeving, 
met inbegrip van een vermelding naar 
welke documenten de vertalingen 
verwijzen;

b) vorm en inhoud van een door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten te 
gebruiken standaardmodel voor de in 
artikel 93, lid 3, bedoelde verklaring;

b) vorm en inhoud van een door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten te 
gebruiken standaardmodel voor de in 
artikel 93, lid 3, bedoelde verklaring;

c) de procedure voor de uitwisseling van 
informatie en voor het gebruik van 
elektronische communicatie tussen de 
bevoegde autoriteiten in verband met de 
kennisgeving ingevolge artikel 93.

c) de procedure voor de uitwisseling van 
informatie en voor het gebruik van 
elektronische communicatie tussen de 
bevoegde autoriteiten in verband met de 
kennisgeving ingevolge artikel 93.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor gedelegeerde handelingen 
van artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
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Unie.

Or. en

Amendement 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 20 sexies (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 112 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 sexies) Na artikel 112 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 112 ter
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen vier 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met twee 
maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad bezwaar heeft gemaakt 
tegen de gedelegeerde handeling, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking.
3. Teneinde de vaststelling van 
gedelegeerde handelingen waar nodig te 
kunnen bespoedigen, kunnen het 
Europees Parlement en de Raad in naar 
behoren gemotiveerde gevallen op verzoek 
van de Commissie, overeenkomstig een 
procedure voor een vroegtijdige 
verklaring van geen bezwaar, besluiten de 
in lid 1 genoemde termijn van vier 
maanden te verkorten."

Or. en


