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Amendement 305
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Ingeval een bevoegde autoriteit de in 
artikel 1, lid 2, genoemde juridisch 
bindende besluiten of wetgeving niet heeft 
toegepast of op een wijze heeft toegepast 
die een schending van het recht van de 
Europese Unie inhoudt, met name door 
niet te verzekeren dat een 
financiëlemarktdeelnemer de in die 
wetgeving vastgestelde eisen vervult, 
beschikt de Autoriteit over de in de leden 
2, 3 en 6, van onderhavig artikel genoemde 
bevoegdheden.

Or. en

Amendement 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Ingeval een bevoegde autoriteit de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving niet 
juist heeft toegepast, op een wijze die een 
schending van het recht van de Europese 
Unie inhoudt, met name door niet te 
verzekeren dat een 
financiëlemarktdeelnemer de in die 
wetgeving vastgestelde eisen vervult, 
beschikt de Autoriteit over de in de leden 
2, 3 en 6, van onderhavig artikel genoemde 
bevoegdheden. 

Or. en
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Amendement 307
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Ingeval een bevoegde autoriteit de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving, 
daaronder begrepen de overeenkomstig 
artikel 7 vastgestelde technische normen,
niet juist heeft toegepast, met name door 
niet te verzekeren dat een 
financiëlemarktdeelnemer de in die 
wetgeving vastgestelde eisen vervult, 
beschikt de Autoriteit over de in de leden 
2, 3 en 6, van onderhavig artikel genoemde 
bevoegdheden. 

Or. en

Motivering

Om een consistente toepassing van de technische normen te garanderen moet de Autoriteit 
bevoegd zijn een onderzoek in te stellen naar elke mogelijke inbreuk daarop.

Amendement 308
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten mogen verschillen in 
nationale omzetting van het Unierecht 
alleen handhaven voor zover deze gericht 
zijn op specifieke risico's. De lidstaten 
zien erop toe dat dergelijke verschillen 
gerechtvaardigd zijn en delen hun 
specifieke nationale voorschriften mede 
aan de Commissie onder opgave van de 
redenen voor de handhaving ervan. 
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Or. en

Amendement 309
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Financiëlemarktdeelnemers kunnen 
de Commissie in kennis stellen van 
verschillen in nationale omzetting of een 
vermeende onjuiste toepassing van het 
Unierecht.

Or. en

Amendement 310
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Op verzoek van een of meer bevoegde 
autoriteiten, van de Commissie, het 
Europees Parlement of de 
Stakeholdersgroep effecten en markten, of 
op eigen initiatief en na de betrokken 
bevoegde autoriteit op de hoogte te hebben 
gebracht, kan de Autoriteit de vermeende 
schending of niet-toepassing van het 
Unierecht onderzoeken.

Or. en
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Amendement 311
Gianni Pittella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ingeval de bevoegde autoriteit binnen 
één maand na ontvangst van de 
aanbeveling van de Autoriteit niet aan het 
communautaire recht heeft voldaan, kan 
de Commissie, na door de Autoriteit op de
hoogte te zijn gebracht of op eigen 
initiatief, een besluit nemen op grond 
waarvan de bevoegde autoriteit de 
maatregelen dient te nemen die nodig zijn 
om het communautaire recht na te leven.

4. Ingeval de bevoegde autoriteit binnen 
tien werkdagen na ontvangst van de 
aanbeveling van de Autoriteit niet aan het 
Unierecht heeft voldaan, neemt de 
Autoriteit een besluit tot vaststelling van 
de juiste toepassing van de door de 
Autoriteit onderzochte wetgeving.

Or. en

Motivering

Om gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen en bij te dragen tot het scheppen van 
rechtszekerheid met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het eenvormig EU-wetboek voor 
financieel toezicht, moet de Autoriteit gemachtigd zijn eventuele schendingen van het 
Unierecht uit de wereld te helpen. De voorgestelde wijzigingen zouden bovendien onnodige 
maatregelen van de Commissie voorkomen, aangezien zij de in de leden 1 t/m 3 omschreven 
procedure onverlet laten, volgens welke de nationale autoriteiten een schending kunnen 
rechtzetten door binnen één maand te voldoen aan de aanbeveling van de EAEM.

Amendement 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ingeval de bevoegde autoriteit binnen 
één maand na ontvangst van de
aanbeveling van de Autoriteit niet aan het 
communautaire recht heeft voldaan, kan 
de Commissie, na door de Autoriteit op de 
hoogte te zijn gebracht of op eigen 
initiatief, een besluit nemen op grond 
waarvan de bevoegde autoriteit de 

4. Ingeval de bevoegde autoriteit binnen 
twintig werkdagen na ontvangst van de 
aanbeveling van de Autoriteit niet aan het 
Unierecht heeft voldaan, kan de 
Commissie, na door de Autoriteit op de 
hoogte te zijn gebracht of op eigen 
initiatief, een formele waarschuwing 
richten tot de bevoegde autoriteit op grond 
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maatregelen dient te nemen die nodig zijn 
om het communautaire recht na te leven.

waarvan deze de maatregelen dient te 
nemen die nodig zijn om het recht van de 
Europese Unie na te leven.

Or. en

Amendement 313
Marta Andreasen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ingeval de bevoegde autoriteit binnen 
één maand na ontvangst van de 
aanbeveling van de Autoriteit niet aan het 
communautaire recht heeft voldaan, kan 
de Commissie, na door de Autoriteit op de 
hoogte te zijn gebracht of op eigen 
initiatief, een besluit nemen op grond 
waarvan de bevoegde autoriteit de 
maatregelen dient te nemen die nodig zijn 
om het communautaire recht na te leven.

4. Ingeval de bevoegde autoriteit binnen 
één maand na ontvangst van de 
aanbeveling van de Autoriteit niet aan het 
Unierecht heeft voldaan, kan de Autoriteit
een besluit nemen op grond waarvan de 
bevoegde nationale autoriteit de 
maatregelen dient te nemen die nodig zijn 
om het Unierecht na te leven.

Or. en

Motivering

De toezichthoudende autoriteit moet op haar bevoegdheidsterrein rechtstreeks met de 
bevoegde nationale autoriteit communiceren.

Amendement 314
Gianni Pittella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Om gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen en bij te dragen tot het scheppen van 
rechtszekerheid met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het eenvormig EU-wetboek voor 
financieel toezicht, moet de Autoriteit gemachtigd zijn eventuele schendingen van het 
Unierecht uit de wereld te helpen. De voorgestelde wijzigingen zouden bovendien onnodige 
maatregelen van de Commissie voorkomen, aangezien zij de in de leden 1 t/m 3 omschreven 
procedure onverlet laten, volgens welke de nationale autoriteiten een schending kunnen 
rechtzetten door binnen één maand te voldoen aan de aanbeveling van de EAEM.

Amendement 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 316
Gianni Pittella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen en bij te dragen tot het scheppen van 
rechtszekerheid met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het eenvormig EU-wetboek voor 
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financieel toezicht, moet de Autoriteit gemachtigd zijn eventuele schendingen van het 
Unierecht uit de wereld te helpen. De voorgestelde wijzigingen zouden bovendien onnodige 
maatregelen van de Commissie voorkomen, aangezien zij de in de leden 1 t/m 3 omschreven 
procedure onverlet laten, volgens welke de nationale autoriteiten een schending kunnen 
rechtzetten door binnen één maand te voldoen aan de aanbeveling van de EAEM.

Amendement 317
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
Autoriteit alle nodige informatie teneinde 
problemen als gevolg van moral hazard te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 318
Gianni Pittella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
Autoriteit alle nodige informatie.

Or. en

Motivering

Om gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen en bij te dragen tot het scheppen van 
rechtszekerheid met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het eenvormig EU-wetboek voor 
financieel toezicht, moet de Autoriteit gemachtigd zijn eventuele schendingen van het 
Unierecht uit de wereld te helpen. De voorgestelde wijzigingen zouden bovendien onnodige 
maatregelen van de Commissie voorkomen, aangezien zij de in de leden 1 t/m 3 omschreven 
procedure onverlet laten, volgens welke de nationale autoriteiten een schending kunnen 
rechtzetten door binnen één maand te voldoen aan de aanbeveling van de EAEM.
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Amendement 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 320
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen en bij te dragen tot het scheppen van 
rechtszekerheid met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het eenvormig EU-wetboek voor 
financieel toezicht, moet de Autoriteit gemachtigd zijn eventuele schendingen van het 
Unierecht uit de wereld te helpen. 
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Amendement 321
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een bevoegde 
autoriteit het in lid 4 van dit artikel 
bedoelde besluit niet binnen de daarin 

6. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie kan, daar waar een 
bevoegde autoriteit het in lid 4 van dit 
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bepaalde termijn naleeft, en daar waar het 
nodig is de niet-naleving door de bevoegde 
autoriteit tijdig te verhelpen om neutrale 
concurrentievoorwaarden op de markt te 
behouden of te herstellen of de ordelijke 
werking en de integriteit van het financieel 
systeem te verzekeren, de Autoriteit, daar 
waar de desbetreffende eisen van de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving op de 
financiëlemarktdeelnemers rechtstreeks 
toepasselijk zijn, een tot een 
financiëlemarktdeelnemer gericht 
individueel besluit nemen op grond 
waarvan deze de nodige maatregelen dient 
te nemen om te voldoen aan zijn 
verplichtingen volgens het communautaire 
recht, met inbegrip van de stopzetting van 
alle activiteiten.

artikel bedoelde formeel advies niet binnen 
de daarin bepaalde termijn naleeft, en daar 
waar het nodig is de niet-naleving door de 
bevoegde autoriteit tijdig te verhelpen om 
neutrale concurrentievoorwaarden op de 
markt te behouden of te herstellen of de 
ordelijke werking en de integriteit van het 
financieel systeem te verzekeren, de 
Autoriteit, daar waar de desbetreffende 
eisen van de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving op de 
financiëlemarktdeelnemers rechtstreeks 
toepasselijk zijn, een tot een 
financiëlemarktdeelnemer gericht 
individueel besluit nemen op grond 
waarvan deze de nodige maatregelen dient 
te nemen om te voldoen aan zijn 
verplichtingen volgens het Unierecht, met 
inbegrip van de stopzetting van alle 
activiteiten.

Or. en

Amendement 323
Gianni Pittella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een bevoegde 
autoriteit het in lid 4 van dit artikel 
bedoelde besluit niet binnen de daarin 
bepaalde termijn naleeft, en daar waar het 
nodig is de niet-naleving door de bevoegde 
autoriteit tijdig te verhelpen om neutrale 
concurrentievoorwaarden op de markt te 
behouden of te herstellen of de ordelijke 
werking en de integriteit van het financieel 
systeem te verzekeren, de Autoriteit, daar 
waar de desbetreffende eisen van de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving op de 

6. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie neemt de Autoriteit, daar 
waar een bevoegde autoriteit het in lid 4 
van dit artikel bedoelde formeel advies niet 
binnen de daarin bepaalde termijn naleeft, 
en daar waar het nodig is de niet-naleving 
door de bevoegde autoriteit tijdig te 
verhelpen om neutrale 
concurrentievoorwaarden op de markt te 
behouden of te herstellen of de ordelijke 
werking en de integriteit van het financieel 
systeem te verzekeren, overeenkomstig de 
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financiëlemarktdeelnemers rechtstreeks 
toepasselijk zijn, een tot een 
financiëlemarktdeelnemer gericht 
individueel besluit nemen op grond 
waarvan deze de nodige maatregelen dient 
te nemen om te voldoen aan zijn 
verplichtingen volgens het communautaire 
recht, met inbegrip van de stopzetting van 
alle activiteiten.

in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving een 
tot een financiëlemarktdeelnemer gericht 
individueel besluit op grond waarvan deze 
de nodige maatregelen dient te nemen om 
te voldoen aan zijn verplichtingen volgens 
het Unierecht, met inbegrip van de 
stopzetting van alle activiteiten.

Or. en

Motivering

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA's own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Amendement 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



PE439.919v01-00 14/93 AM\809369NL.doc

NL

Amendement 325
Gianni Pittella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA's own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Amendement 326
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eventuele juridische en gerechtskosten 
die voor de Autoriteit uit de hierboven 
beschreven procedure voortvloeien, 
worden door de Commissie gedragen.

Or. en
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Amendement 327
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig lid 6 genomen besluiten 
zijn, in voorkomend geval, van toepassing 
op alle relevante financiële instellingen 
die binnen het rechtsgebied opereren dat 
niet in overeenstemming is met het 
Unierecht.

Or. en

Motivering

Teneinde gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen dient in gevallen waarin de 
Autoriteit een individueel besluit richt tot een financiële instelling, dit besluit eveneens van 
toepassing te zijn op alle andere nationale en grensoverschrijdende marktdeelnemers die in 
de betrokken lidstaat opereren. Voor maatregelen die de bevoegde autoriteit neemt om gevolg 
te geven aan een besluit van de Autoriteit, moet het beginsel "naleven of motiveren" gelden; 
zij moeten niet slechts "verenigbaar" zijn met die besluiten.

Amendement 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen van de bevoegde autoriteiten
met betrekking tot feiten die onderworpen 
worden aan een besluit ingevolge lid 4 of 6 
dienen verenigbaar te zijn met die 
besluiten.

Wanneer zij maatregelen nemen met 
betrekking tot aangelegenheden die 
onderworpen worden aan een formeel 
advies ingevolge lid 4 of 6 dienen de 
bevoegde autoriteiten zich te conformeren 
aan het formeel advies of het besluit, al 
naar het geval.

Or. en
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Amendement 329
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen van de bevoegde autoriteiten
met betrekking tot feiten die onderworpen 
worden aan een besluit ingevolge lid 4 of 6 
dienen verenigbaar te zijn met die 
besluiten.

Wanneer zij maatregelen nemen met 
betrekking tot aangelegenheden die 
onderworpen worden aan een besluit 
ingevolge lid 4 of 6 dienen de bevoegde 
autoriteiten zich te conformeren aan dat 
besluit.

Or. en

Motivering

Teneinde gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen dient in gevallen waarin de 
Autoriteit een individueel besluit richt tot een financiële instelling, dit besluit eveneens van 
toepassing te zijn op alle andere nationale en grensoverschrijdende marktdeelnemers die in 
de betrokken lidstaat opereren. Voor maatregelen die de bevoegde autoriteit neemt om gevolg 
te geven aan een besluit van de Autoriteit, moet het beginsel "naleven of motiveren" gelden; 
zij moeten niet slechts "verenigbaar" zijn met die besluiten.

Amendement 330
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Autoriteit vermeldt in haar 
jaarverslag welke nationale autoriteiten 
en financiëlemarktdeelnemers de in de 
leden 4 en 6 bedoelde besluiten niet 
hebben nageleefd.

Or. en
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Amendement 331
Peter Skinner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Overeenkomstig lid 7 genomen 
besluiten zijn van toepassing op alle 
relevante financiële instellingen die 
binnen het rechtsgebied opereren dat niet 
in overeenstemming is met het Unierecht.

Or. en

Motivering

Teneinde gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen dient in gevallen waarin de 
Autoriteit met betrekking tot de consistente toepassing van voorschriften een individueel 
besluit richt tot een financiële instelling, dit besluit eveneens van toepassing te zijn op alle 
andere nationale en grensoverschrijdende marktdeelnemers die in de betrokken lidstaat 
opereren. 

Amendement 332
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Maatregelen in noodsituaties

1. Ingeval van ongunstige ontwikkelingen 
die de ordelijke werking en de integriteit 
van de financiële markten of de stabiliteit 
van het financieel systeem in de 
Gemeenschap geheel of gedeeltelijk 
ernstig in gevaar kunnen brengen, kan de 
Commissie, op eigen initiatief of na een 
verzoek van de Autoriteit, de Raad of het 
ECSR een tot de Autoriteit gericht besluit 
nemen waarin bepaald wordt dat er 
sprake is van een noodsituatie in de zin 
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van onderhavige verordening.
2. Daar waar de Commissie een besluit 
heeft vastgesteld ingevolge lid 1, kan de 
Autoriteit individuele besluiten nemen op 
grond waarvan bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving de nodige 
maatregelen dienen te nemen om alle 
risico's die de ordelijke werking en de 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van geheel of een deel van het 
financieel systeem in gevaar kunnen 
brengen aan te pakken door te verzekeren 
dat financiëlemarktdeelnemers en 
bevoegde autoriteiten aan de in die 
wetgeving vastgestelde eisen voldoen.
3. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een bevoegde 
autoriteit het in lid 2 bedoelde besluit van 
de Autoriteit niet binnen de daarin 
vastgestelde termijn naleeft, de Autoriteit, 
daar waar de desbetreffende eisen die zijn 
vastgesteld in de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving op de 
financiëlemarktdeelnemers rechtstreeks 
toepasselijk zijn, een tot een 
financiëlemarktdeelnemer gericht 
individueel besluit nemen op grond 
waarvan deze de nodige maatregelen dient 
te nemen om te voldoen aan zijn 
verplichtingen volgens die wetgeving, met 
inbegrip van de stopzetting van alle 
activiteiten.
4. Op grond van lid 3 vastgestelde 
besluiten hebben voorrang op eerdere 
besluiten die door de bevoegde 
autoriteiten over dezelfde aangelegenheid 
zijn vastgesteld.
Maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
met betrekking tot feiten die onderworpen 
worden aan een besluit ingevolge lid 2 of 
3 dienen verenigbaar te zijn met die 
besluiten.

Or. en
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Amendement 333
Diogo Feio

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Ingeval van ongunstige ontwikkelingen 
die de ordelijke werking en de integriteit 
van de financiële markten of de stabiliteit 
van het financieel systeem in de Europese 
Unie geheel of gedeeltelijk ernstig in 
gevaar kunnen brengen, kan de Raad, na 
passend overleg met de Commissie, het 
ECSR en, waar nodig, de Europese 
toezichthoudende autoriteiten, een tot de 
Autoriteit gericht besluit nemen waarin 
bepaald wordt dat er sprake is van een 
noodsituatie in de zin van onderhavige 
verordening.

Or. en

Amendement 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 335
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Ingeval van ongunstige ontwikkelingen 
die de ordelijke werking en de integriteit 
van de financiële markten of de stabiliteit 
van het financieel systeem in de Europese 
Unie geheel of gedeeltelijk ernstig in 
gevaar kunnen brengen, kan het ECSR, op 
eigen initiatief of na een verzoek van de 
Autoriteit, de Raad, het Europees 
Parlement of de Commissie een 
waarschuwing doen uitgaan waarin een 
noodsituatie wordt uitgeroepen. Op grond 
van een dergelijke waarschuwing kan de 
Autoriteit, zonder dat aan verdere 
voorwaarden moet zijn voldaan, de in lid 
3 bedoelde individuele besluiten nemen

Or. en

Motivering

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Amendement 336
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ingeval van ongunstige ontwikkelingen 
die de ordelijke werking en de integriteit 

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

van de financiële markten of de stabiliteit 
van het financieel systeem in de Europese 
Unie geheel of gedeeltelijk ernstig in 
gevaar kunnen brengen, kan het ECSR, op 
eigen initiatief of na een verzoek van de 
Autoriteit, het Europees Parlement of een 
lidstaat een tot de Autoriteit gericht besluit 
nemen waarin bepaald wordt dat er sprake 
is van een noodsituatie in de zin van 
onderhavige verordening.

Or. en

Amendement 337
Marta Andreasen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het ECSR moet in het geval van een noodsituatie snel in actie kunnen komen.
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Amendement 338
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 339
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Het ECSR is het aangewezen orgaan om een noodsituatie uit te roepen. Aangezien het 
bepalen of er sprake is van een noodsituatie in belangrijke mate een oordeel inhoudt, moet 
volgens het Verdrag de Commissie de wettelijke instantie zijn die het uiteindelijke besluit 
daartoe neemt en moet zij een zekere beslissingsbevoegdheid krijgen met betrekking tot de 
vraag of al dan niet een dergelijk besluit wordt genomen. Bovendien moeten volgens het 
Verdrag de in de rest van artikel 10 vermelde aanvullende bevoegdheden bij besluit van de 
Commissie aan de Autoriteit worden verleend. 

Amendement 340
Peter Skinner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De door het ECSR getrokken 
conclusie wordt nadien besproken tussen 
de voorzitter van het ECSR, het Europees 
Parlement en de bevoegde commissaris en 
wordt zo spoedig mogelijk van kracht.

Or. en

Motivering

Om het besluitvormingsproces aan democratische controle te onderwerpen, moeten het ECSR 
en de commissaris ten overstaan van het Parlement toelichten waarom zij het noodzakelijk 
achten een noodsituatie uit te roepen.

Amendement 341
Diogo Feio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zodra de Raad een waarschuwing 
doet uitgaan, stelt hij het Europees 
Parlement, het ECSR, de Commissie en 
de Europese Toezichthoudende Autoriteit 
hiervan gelijktijdig in kennis.
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Or. en

Amendement 342
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Daar waar het ECSR een waarschuwing 
doet uitgaan ingevolge lid 1, of indien de 
Commissie of de Raad, op eigen initiatief 
of op verzoek van de Autoriteit, het 
Europees Parlement of een lidstaat, een 
besluit neemt waarin wordt bepaald dat er 
sprake is van soortgelijke of gemotiveerde 
omstandigheden die een gecoördineerd 
optreden door de nationale autoriteiten 
vereisen om het hoofd te bieden aan 
ongunstige ontwikkelingen die de 
ordelijke werking en de integriteit van de 
financiële markten of de stabiliteit van het 
geheel of een deel van het financiële 
systeem in de Europese Unie in gevaar 
kunnen brengen, kan de Autoriteit, zonder 
dat aan verdere voorwaarden moet zijn 
voldaan, individuele besluiten nemen 
overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving om alle risico's die de 
ordelijke werking en de integriteit van de 
financiële markten of de stabiliteit van 
geheel of een deel van het financieel 
systeem in gevaar kunnen brengen aan te 
pakken door te verzekeren dat 
financiëlemarktdeelnemers en bevoegde 
autoriteiten aan de in die wetgeving 
vastgestelde eisen voldoen.

Or. en
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Amendement 343
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Daar waar het ECSR een gecoördineerd 
optreden door de nationale autoriteiten 
noodzakelijk acht om het hoofd te bieden 
aan ongunstige ontwikkelingen die de 
ordelijke werking en de integriteit van de 
financiële markten of de stabiliteit van 
geheel of een deel van het financieel 
systeem in gevaar kunnen brengen, neemt 
de Autoriteit individuele besluiten op 
grond waarvan bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving de nodige 
maatregelen dienen te nemen om 
dergelijke ontwikkelingen aan te pakken 
door te verzekeren dat 
financiëlemarktdeelnemers en bevoegde 
autoriteiten aan de in die wetgeving 
vastgestelde eisen voldoen.

Or. en

Motivering

De totstandbrenging van een interne EU-markt voor financiële diensten vergt een 
gecoördineerd optreden om mogelijke noodsituaties te kunnen aanpakken, aangezien een 
crisis in een van de lidstaten al snel grensoverschrijdende gevolgen kan hebben. Daarom 
moet duidelijk worden gemaakt dat de bevoegdheid van de Autoriteit tot het nemen van 
besluiten die rechtstreeks van toepassing zijn op bevoegde nationale autoriteiten, deel 
uitmaakt van de taakstelling van de Autoriteit met betrekking tot de facilitering en coördinatie 
van nationale acties.
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Amendement 344
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Daar waar ingevolge lid 1 een 
noodsituatie wordt uitgeroepen, neemt de 
Autoriteit de nodige individuele besluiten 
teneinde te waarborgen dat bevoegde 
autoriteiten, met name rekening houdend 
met de gevolgen voor de begrotingen van 
de lidstaten en overeenkomstig de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving, de 
nodige maatregelen nemen om alle risico's 
die de ordelijke werking en de integriteit 
van de financiële markten of de stabiliteit 
van geheel of een deel van het financieel 
systeem in gevaar kunnen brengen aan te 
pakken door te verzekeren dat 
financiëlemarktdeelnemers en bevoegde 
autoriteiten aan de in die wetgeving 
vastgestelde eisen voldoen.

Or. en

Amendement 345
Diogo Feio

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daar waar de Commissie een besluit 
heeft vastgesteld ingevolge lid 1, kan de 
Autoriteit individuele besluiten nemen op 
grond waarvan bevoegde autoriteiten
overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving de nodige 
maatregelen dienen te nemen om alle 
risico's die de ordelijke werking en de 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van geheel of een deel van het 

2. Daar waar ingevolge lid 1 een 
noodsituatie wordt uitgeroepen, kan de 
Autoriteit tot de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten gerichte besluiten nemen op 
grond waarvan zij overeenkomstig de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving de 
nodige maatregelen dienen te nemen om 
alle risico's die de ordelijke werking en de 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van geheel of een deel van het 
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financieel systeem in gevaar kunnen 
brengen aan te pakken door te verzekeren 
dat financiëlemarktdeelnemers en 
bevoegde autoriteiten aan de in die 
wetgeving vastgestelde eisen voldoen.

financieel systeem in gevaar kunnen 
brengen aan te pakken door te verzekeren 
dat financiëlemarktdeelnemers en 
bevoegde autoriteiten aan de in die 
wetgeving vastgestelde eisen voldoen.

Or. en

Amendement 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Daar waar ingevolge lid 1 een 
noodsituatie wordt uitgeroepen, kan de 
Autoriteit tot de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten gerichte besluiten nemen op 
grond waarvan zij overeenkomstig de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving de 
nodige maatregelen dienen te nemen om
alle risico's die de ordelijke werking en de 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van geheel of een deel van het 
financieel systeem in gevaar kunnen 
brengen aan te pakken door te verzekeren 
dat financiëlemarktdeelnemers en 
bevoegde autoriteiten aan de in die 
wetgeving vastgestelde eisen voldoen.

Or. en

Amendement 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 348
Diogo Feio

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ingeval van ongunstige 
ontwikkelingen die de ordelijke werking 
en de integriteit van de financiële markten 
of de stabiliteit van het financieel systeem 
in de Europese Unie geheel of gedeeltelijk 
ernstig in gevaar kunnen brengen, 
faciliteert de Autoriteit metterdaad de 
door de relevante bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten genomen 
maatregelen en coördineert zij deze voor 
zover dit nodig wordt geacht.

Or. en
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Amendement 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ingeval van ongunstige 
ontwikkelingen die de ordelijke werking 
en de integriteit van de financiële markten 
of de stabiliteit van het financieel systeem 
in de Europese Unie geheel of gedeeltelijk 
ernstig in gevaar kunnen brengen, 
faciliteert de Autoriteit metterdaad de 
door de relevante bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten genomen 
maatregelen en coördineert zij deze voor 
zover dit nodig wordt geacht.

Or. en

Amendement 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Raad evalueert zijn 
overeenkomstig lid 1 genomen besluit met 
passende tussenpozen en ten minste elke 
maand, en verklaart zodra dit passend is, 
de noodsituatie voor beëindigd.

Or. en
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Amendement 351
Diogo Feio

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Raad evalueert zijn 
overeenkomstig lid 1 genomen besluit met 
passende tussenpozen en ten minste elke 
maand, en verklaart zodra dit passend is, 
de noodsituatie voor beëindigd.

Or. en

Amendement 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een bevoegde 
autoriteit het in lid 2 bedoelde besluit van 
de Autoriteit niet binnen de daarin 
vastgestelde termijn naleeft, de Autoriteit, 
daar waar de desbetreffende eisen die zijn 
vastgesteld in de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving op de 
financiëlemarktdeelnemers rechtstreeks 
toepasselijk zijn, een tot een 
financiëlemarktdeelnemer gericht 
individueel besluit nemen op grond 
waarvan deze de nodige maatregelen dient 
te nemen om te voldoen aan zijn 
verplichtingen volgens die wetgeving, met 
inbegrip van de stopzetting van alle 
activiteiten.

Schrappen

Or. en
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Amendement 353
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een bevoegde 
autoriteit het in lid 2 bedoelde besluit van 
de Autoriteit niet binnen de daarin 
vastgestelde termijn naleeft, de Autoriteit, 
daar waar de desbetreffende eisen die zijn 
vastgesteld in de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving op de 
financiëlemarktdeelnemers rechtstreeks 
toepasselijk zijn, een tot een 
financiëlemarktdeelnemer gericht 
individueel besluit nemen op grond 
waarvan deze de nodige maatregelen dient 
te nemen om te voldoen aan zijn 
verplichtingen volgens die wetgeving, met 
inbegrip van de stopzetting van alle 
activiteiten.

3. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie neemt de Autoriteit, daar 
waar een bevoegde autoriteit het in lid 2 
bedoelde besluit van de Autoriteit niet 
binnen de daarin vastgestelde termijn 
naleeft, overeenkomstig de in artikel 1, lid 
2, genoemde wetgeving een tot een 
financiëlemarktdeelnemer gericht 
individueel besluit op grond waarvan deze 
de nodige maatregelen dient te nemen om 
te voldoen aan zijn verplichtingen volgens 
die wetgeving, met inbegrip van de 
stopzetting van alle activiteiten.

Or. en

Motivering

Omwille van de stabiliteit van de interne markt van de EU dient de armslag voor het nemen 
van individuele besluiten die in een noodsituatie rechtstreeks van toepassing zijn op de 
financiële instellingen, niet te worden beperkt.

Amendement 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op grond van lid 3 vastgestelde 
besluiten hebben voorrang op eerdere 
besluiten die door de bevoegde 
autoriteiten over dezelfde aangelegenheid 

Schrappen
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zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
met betrekking tot feiten die onderworpen 
worden aan een besluit ingevolge lid 2 of 
3 dienen verenigbaar te zijn met die 
besluiten.

Schrappen

Or. en

Amendement 356
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
met betrekking tot feiten die onderworpen 
worden aan een besluit ingevolge lid 2 of 3 
dienen verenigbaar te zijn met die 
besluiten.

Maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
met betrekking tot feiten die onderworpen 
worden aan een besluit ingevolge lid 2 of 3 
dienen in overeenstemming te zijn met die 
besluiten. Eventuele niet-
overeenstemming wordt door de bevoegde 
autoriteiten tegenover het ECSR en de 
Autoriteit in schriftelijke vorm naar 
behoren gemotiveerd.

Or. en

Motivering

Het beginsel "naleven of motiveren" stimuleert de bevoegde nationale autoriteiten tot het 
naleven van besluiten die de Autoriteiten nemen om mogelijke noodsituaties te verhelpen.
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Amendement 357
Corien Wortmann-Kool

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Ingeval het ECSR een besluit 
ingevolge lid 1 heeft genomen, evalueert 
het dat besluit met regelmatige 
tussenpozen en op verzoek van de 
Autoriteit, het Europees Parlement, de 
Raad of de Commissie en verklaart het 
zodra dit passend is, de noodsituatie voor 
beëindigd. 

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van een overeenkomstig artikel 10 uitgeroepen noodsituatie moet op de voet 
worden gevolgd. Bovendien moet het ECSR de noodsituatie voor beëindigd kunnen verklaren.

Amendement 358
Peter Skinner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie kan haar 
overeenkomstig lid 1 genomen besluit op 
aanbeveling van het ECSR of op verzoek 
van het Europees Parlement of de Raad 
intrekken.

Or. en

Motivering

Het ECSR is het aangewezen orgaan om een noodsituatie voor beëindigd te verklaren. Het 
Parlement en de Raad moeten het ECSR hierom kunnen verzoeken als een crisisperiode 
voorbij is. Aangezien de vaststelling of een noodsituatie voorbij is in belangrijke mate een
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oordeel inhoudt, moet volgens het Verdrag de Commissie de wettelijke instantie zijn die haar 
besluit intrekt en moet zij beslissingsbevoegdheid krijgen met betrekking tot de vraag of al 
dan niet een dergelijk besluit wordt genomen. 

Amendement 359
Marianne Thyssen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie evalueert dit besluit
met regelmatige tussenpozen en op 
verzoek van de ETA, het ECSR of de 
Raad.

Or. en

Motivering

Ook de ETA's moeten op eigen initiatief kunnen bepalen of er sprake van een noodsituatie.

Amendement 360
Marianne Thyssen

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Wanneer in een noodsituatie 
onmiddellijke maatregelen vereist zijn en 
een besluit van het ECSR niet kan worden 
afgewacht, kan de Autoriteit besluiten 
nemen die algemeen en rechtstreeks op 
financiëlemarktdeelnemers toepasselijk 
zijn. Deze noodmaatregelen worden 
onverwijld ter kennis gebracht van het 
ECSR. De noodmaatregelen vervallen 
indien het ECSR het bestaan van een 
noodsituatie niet binnen een termijn van 
15 dagen bevestigt.
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Or. en

Motivering

In sommige gevallen moeten op zeer korte termijn maatregelen worden getroffen en is het niet 
goed mogelijk om een volledige besluitvormingsprocedure van het ECSR af te wachten. 
Daarom is het dienstig om de ETA's de mogelijkheid te geven tot het nemen van 
noodmaatregelen, op voorwaarde dat deze onverwijld ter kennis worden gebracht van het 
ECSR en dat zij niet langer geldig zijn dan twee weken, tenzij het bestaan van een 
noodsituatie wordt bevestigd door het ECSR. 

Amendement 361
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd de in artikel 9 
vastgestelde bevoegdheden kan, daar waar 
een bevoegde autoriteit in procedureel of 
inhoudelijk opzicht van mening verschilt 
over door een andere bevoegde autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen op 
gebieden waar de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving samenwerking, 
coördinatie of gezamenlijke besluitvorming 
door bevoegde toezichthoudende 
autoriteiten van meer dan een lidstaat 
vereist en de eindverantwoordelijkheid 
niet toekent aan de groepstoezichthouder,
de Autoriteit op eigen initiatief of op 
verzoek van een of meer betrokken 
autoriteiten de leiding op zich nemen bij 
de ondersteuning van de autoriteiten in het 
tot overeenstemming komen 
overeenkomstig de in lid 2 vastgestelde 
procedure.

Or. en

Motivering

Wanneer de eindverantwoordelijkheid volgens de sectorale wetgeving reeds bij een 
groepstoezichthouder ligt, heeft deze verantwoordelijkheid voorrang boven de bevoegdheden 
van de ETA. Anders zou er verwarring kunnen ontstaan over de prioriteit van de sectorale 
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wetgeving en de bevoegdheden van de ETA, die zij uiteindelijk aan de sectorale wetgeving 
ontleent.

Amendement 362
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd de in artikel 9 
vastgestelde bevoegdheden neemt de 
Autoriteit, 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 
in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving 
samenwerking, coördinatie of 
gezamenlijke besluitvorming door 
bevoegde toezichthoudende autoriteiten 
van meer dan een lidstaat vereist, op eigen 
initiatief of op verzoek van een of meer 
betrokken autoriteiten de leiding op zich 
bij de ondersteuning van de autoriteiten in 
het tot overeenstemming komen over 
nationale belangen overeenkomstig de in 
de leden 2 tot en met 4 vastgestelde 
procedure.

Or. en

Amendement 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

genomen/niet genomen maatregelen op 
gebieden waar de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving samenwerking, 
coördinatie of gezamenlijke besluitvorming 
door bevoegde toezichthoudende 
autoriteiten van meer dan een lidstaat 
vereist, de Autoriteit op verzoek van een of 
meer betrokken autoriteiten de leiding op 
zich nemen bij de ondersteuning van de 
autoriteiten in het tot overeenstemming 
komen overeenkomstig de in lid 2 
vastgestelde procedure.

Or. en

Amendement 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd de in artikel 9 
vastgestelde bevoegdheden kan, daar waar 
een bevoegde autoriteit in procedureel of 
inhoudelijk opzicht van mening verschilt 
over door een andere bevoegde autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen in 
gevallen als omschreven in de in artikel 1, 
lid 2, genoemde wetgeving, de Autoriteit 
op verzoek van een of meer betrokken 
autoriteiten de autoriteiten bijstaan in het 
tot overeenstemming komen 
overeenkomstig de in lid 2 vastgestelde 
procedure.

Or. en
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Amendement 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd de in artikel 9 
vastgestelde bevoegdheden kan, daar waar 
een bevoegde autoriteit in procedureel of 
inhoudelijk opzicht van mening verschilt 
over door een andere bevoegde autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen op 
gebieden als bedoeld in de in artikel 1, lid 
2, genoemde wetgeving, de Autoriteit op 
verzoek van een of meer betrokken 
autoriteiten de autoriteiten bijstaan in het 
tot overeenstemming komen 
overeenkomstig de in lid 2 vastgestelde 
procedure.

Or. en

Motivering

Taking into account the importance and possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the "binding mediation 
procedure". It is one of the most important tools granted to ESMA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while 
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the ESMA to provide "binding mediation" as well as the 
procedure. The scope of "binding mediation" shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.
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Amendement 366
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Indien aan het einde van de 
verzoeningsfase de bevoegde autoriteiten 
er niet in geslaagd zijn tot 
overeenstemming te komen, kan de 
Autoriteit om de zaak te schikken een voor 
de betrokken bevoegde autoriteiten 
bindend besluit nemen op grond waarvan 
zij specifieke maatregelen dienen te nemen 
of van het nemen van maatregelen dienen 
af te zien, teneinde de naleving van het 
recht van de Europese Unie te 
garanderen. 

Or. en

Motivering

Om voor een efficiënt en doeltreffend toezicht en de nodige rechtszekerheid te zorgen en om 
binnen de kring van toezichthouders vertrouwen te kweken, moeten de door de Autoriteit 
genomen besluiten tot schikking van meningsverschillen bindend zijn voor de betrokken 
autoriteit(en). Het wetgevingskader van de EU staat niet toe dat discretionaire bevoegdheden 
worden toegekend aan de Autoriteit. De Autoriteit kan haar bevoegdheid tot het schikken van 
meningsverschillen over toezichtkwesties derhalve niet "overeenkomstig het communautaire 
recht" uitoefenen. Haar schikkingsbevoegdheid moet er veeleer op zijn gericht de naleving 
van het EU-recht te waarborgen.

Amendement 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien aan het einde van de 
verzoeningsfase de bevoegde autoriteiten 
er niet in geslaagd zijn tot 
overeenstemming te komen, kan de 
Autoriteit om de zaak te schikken een 

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

besluit nemen op grond waarvan de 
bevoegde autoriteiten specifieke 
maatregelen dienen te nemen of van het 
nemen van maatregelen dienen af te zien,
teneinde de naleving van het recht van de 
Europese Unie te garanderen.

Or. en

Amendement 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op grond van lid 3 vastgestelde 
besluiten hebben voorrang op eerdere 
besluiten die door nationale 
toezichthouders over dezelfde 
aangelegenheid zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een bevoegde 
autoriteit het besluit van de Autoriteit niet 
naleeft en er daardoor niet in slaagt te 
verzekeren dat een 
financiëlemarktdeelnemer voldoet aan de 
eisen die krachtens de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving rechtstreeks op die 
deelnemer toepasselijk zijn, de Autoriteit 
een tot die financiëlemarktdeelnemer 

Schrappen
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gericht individueel besluit nemen op 
grond waarvan deze de nodige 
maatregelen dient te nemen om te voldoen 
aan haar verplichtingen op grond van het 
communautaire recht, met inbegrip van 
de stopzetting van haar activiteiten.

Or. en

Amendement 370
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit draagt bij tot de 
bevordering van de efficiënte en 
consistente werking van de colleges van 
toezichthouders en bevordert de coherentie 
van de toepassing van de communautaire
wetgeving tussen de colleges.

1. Het systeem van colleges van 
toezichthouders kan worden toegepast 
voor belangrijke 
financiëlemarktdeelnemers, op de 
voorwaarden die zijn vastgesteld in het 
Unierecht. Waar van toepassing draagt de 
Autoriteit bij tot de bevordering van de 
efficiënte en consistente werking van de 
colleges van toezichthouders en ziet zij toe 
op de coherentie van de toepassing van de 
wetgeving van de Unie tussen de colleges.

Or. en

Amendement 371
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit draagt bij tot de 
bevordering van de efficiënte en 
consistente werking van de colleges van 
toezichthouders en bevordert de coherentie 
van de toepassing van de communautaire

1. De Autoriteit draagt bij tot de 
bevordering en controle van de efficiënte, 
doeltreffende en consistente werking van 
de colleges van toezichthouders als 
bedoeld in de Richtlijnen 2006/49/EG en 
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wetgeving tussen de colleges. 2009/111/EG en bevordert de coherentie 
van de toepassing van de communautaire 
wetgeving van de Unie tussen de colleges.

Or. en

Motivering

De Autoriteit heeft tot taak de coherentie en convergentie van toezichtpraktijken binnen 
colleges van toezichthouders en de goede werking van colleges van toezichthouders overal in 
de EU te bevorderen teneinde gelijke concurrentievoorwaarden te garanderen voor 
grensoverschrijdende financiële instellingen. Tot haar taken behoort ook de controle van de 
werking van de colleges, om inconsequenties te kunnen vaststellen. Daarom moet duidelijk 
worden gemaakt dat de Autoriteit technische normen, richtsnoeren en aanbevelingen dient op 
te stellen waar deze nodig zijn om haar taken te kunnen vervullen.

Amendement 372
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit geeft richtsnoeren en 
aanbevelingen, die overeenkomstig de 
artikelen 7 en 8 worden vastgesteld, om de 
werking van het toezicht en door de 
colleges van de toezichthouders 
vastgestelde praktijken te harmoniseren.

Or. en

Motivering

De Autoriteit heeft tot taak de coherentie en convergentie van toezichtpraktijken binnen 
colleges van toezichthouders en de goede werking van colleges van toezichthouders overal in 
de EU te bevorderen teneinde gelijke concurrentievoorwaarden te garanderen voor 
grensoverschrijdende financiële instellingen. Tot haar taken behoort ook de controle van de 
werking van de colleges, om inconsequenties te kunnen vaststellen. Daarom moet duidelijk 
worden gemaakt dat de Autoriteit technische normen, richtsnoeren en aanbevelingen dient op 
te stellen waar deze nodig zijn om haar taken te kunnen vervullen.
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Amendement 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 374
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 375
Gianni Pittella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Autoriteit kan met wettelijk 
bindende kracht bemiddelend optreden 
om geschillen tussen nationale 
toezichthouders te beslechten 
overeenkomstig de in artikel 11 
omschreven procedure. Indien de 
toezichthouders van een 
grensoverschrijdende instelling geen 
overeenstemming bereiken, is de 
Autoriteit gemachtigd toezichtbeslissingen 
te nemen die rechtstreeks toepasselijk zijn 
op de betrokken instelling. 

Or. en

Amendement 376
Corien Wortmann-Kool

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De nieuwe Autoriteiten kunnen met 
wettelijk bindende kracht bemiddelend 
optreden om geschillen tussen nationale 
bevoegde autoriteiten te beslechten 
overeenkomstig de in artikel 11 
omschreven procedure.

Or. en

Motivering

De Autoriteit moet een (aanhoudend) geschil tussen twee toezichthouders kunnen beslechten 
overeenkomstig de in artikel 11 omschreven procedure. 
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Amendement 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Ontwikkeling van de Autoriteit

De Autoriteit wordt ontwikkeld op basis 
van de op Europees en internationaal 
niveau erkende beste praktijken. Een 
mogelijke benadering hiervoor is de 
instelling van een nieuw niveau van 
rechtstreeks toezicht door de Autoriteit. 
Om verstorende effecten op internationaal 
niveau te voorkomen en het Europees 
Systeem voor Financieel Toezicht te 
versterken, dient de invoering van 
rechtstreeks toezicht zorgvuldig te worden 
geëvalueerd en overwogen, teneinde te 
waarborgen dat een meerwaarde wordt 
toegevoegd aan het toezicht op grote 
financiële instellingen, die veelal een 
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mondiaal karakter hebben en ook in de 
EU opereren. Onder dit toezicht moeten 
vooral de grote financiële instellingen 
vallen die diensten op het gebied van 
wholesalebanking verrichten of andere 
activiteiten uitoefenen die een 
systeemrisico voor de interne markt 
kunnen inhouden, evenals de op 
internationaal niveau gedefinieerde en 
geïdentificeerde systeemrelevante 
financiële instellingen. Deze kwestie dient 
nader te worden bestudeerd bij de eerste 
herziening van deze verordening, zoals 
bedoeld in artikel 66, die binnen drie jaar 
na de inwerkingtreding ervan moet 
worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 379
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
De Autoriteit dient te worden ontwikkeld 
op basis van de op Europees en 
internationaal niveau erkende beste 
praktijken. Een mogelijke benadering 
hiervoor is de instelling van een nieuw 
niveau van rechtstreeks toezicht door de 
Autoriteit. Om verstorende effecten op 
internationaal niveau te voorkomen en 
het Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht te versterken, dient de invoering 
van rechtstreeks toezicht zorgvuldig te 
worden geëvalueerd en overwogen, 
teneinde te waarborgen dat een 
meerwaarde wordt toegevoegd aan het 
toezicht op grote grensoverschrijdende 
banken en andere financiële instellingen 
die in de EU opereren. Onder dit toezicht 
moeten vooral grensoverschrijdende 
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banken vallen die een systeemrisico voor 
de interne markt kunnen inhouden, 
evenals andere op internationaal niveau 
gedefinieerde en geïdentificeerde 
systeemrelevante financiële instellingen. 
Deze kwestie dient nader te worden 
bestudeerd bij de eerste revisie van deze 
verordening, zoals bedoeld in artikel 66, 
die binnen drie jaar na de 
inwerkingtreding ervan moet worden 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Het nieuwe Europese toezicht moet worden geanalyseerd en geëvalueerd, met name wat 
betreft grensoverschrijdende financiële instellingen die systeemrisico's kunnen inhouden voor 
de interne markt. Deze analyse moet na uiterlijk drie jaar plaatsvinden.

Amendement 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Toezicht op financiële instellingen met 

een EU-dimensie
Nationale autoriteiten oefenen 
prudentieel toezicht uit op financiële 
instellingen met een EU-dimensie.
In samenwerking met het Europees 
Comité voor systeemrisico's en de 
bevoegde autoriteiten ontwikkelt de 
Autoriteit een standaard-
informatieformulier voor relevante 
instellingen om te zorgen voor een goed 
beheer van hun systeemrisico's.
Teneinde bij te dragen tot de bescherming 
van Europese depositohouders bevordert 
de Autoriteit de coördinatie tussen de in 
de Europese Unie ingestelde 
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depositogarantiestelsels.

Or. en

Amendement 381
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bevoegde autoriteiten kunnen bij 
bilaterale overeenkomst taken en 
verantwoordelijkheden aan andere 
bevoegde autoriteiten delegeren.

1. De lidstaten machtigen de bevoegde 
autoriteiten om bij bilaterale overeenkomst, 
op de in dit artikel gestelde voorwaarden,
taken en verantwoordelijkheden aan andere 
bevoegde autoriteiten te delegeren. De 
lidstaten kunnen specifieke regelingen 
vaststellen waaraan moet zijn voldaan 
voordat hun bevoegde autoriteiten 
dergelijke overeenkomsten mogen sluiten, 
en kunnen de delegatie beperken tot de 
taken en verantwoordelijkheden die 
noodzakelijk zijn voor een doeltreffend 
toezicht op grensoverschrijdende 
financiële instellingen en groepen. 

Or. en

Amendement 382
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bevoegde autoriteiten kunnen bij 
bilaterale overeenkomst taken en 
verantwoordelijkheden aan andere 
bevoegde autoriteiten delegeren.

1. Bevoegde autoriteiten kunnen bij 
onderlinge overeenkomsten taken en 
verantwoordelijkheden aan andere 
bevoegde autoriteiten delegeren.

Or. en
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Amendement 383
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit vergemakkelijkt de 
delegatie van taken en 
verantwoordelijkheden tussen bevoegde 
autoriteiten door de taken en 
verantwoordelijkheden aan te wijzen welke 
kunnen worden gedelegeerd of 
gezamenlijk uitgeoefend en door beste 
praktijken te bevorderen. 

2. De Autoriteit vergemakkelijkt de 
delegatie van taken en 
verantwoordelijkheden tussen bevoegde 
autoriteiten door de taken en 
verantwoordelijkheden aan te wijzen welke 
kunnen worden gedelegeerd of 
gezamenlijk uitgeoefend, door beste 
praktijken te bevorderen en door passende 
multilaterale kaders voor te bereiden. 

Or. en

Amendement 384
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit vergemakkelijkt de 
delegatie van taken en 
verantwoordelijkheden tussen bevoegde 
autoriteiten door de taken en 
verantwoordelijkheden aan te wijzen welke 
kunnen worden gedelegeerd of 
gezamenlijk uitgeoefend en door beste 
praktijken te bevorderen. 

2. De Autoriteit stimuleert en 
vergemakkelijkt de delegatie van taken en 
verantwoordelijkheden tussen bevoegde 
autoriteiten door de taken en 
verantwoordelijkheden aan te wijzen welke 
kunnen worden gedelegeerd of 
gezamenlijk uitgeoefend en door beste 
praktijken te bevorderen. 

Or. en



PE439.919v01-00 50/93 AM\809369NL.doc

NL

Amendement 385
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De delegatie van 
verantwoordelijkheden leidt tot een 
nieuwe verdeling van de bevoegdheden 
die zijn opgenomen in de in artikel 1, lid 
2, genoemde wetgeving. Het recht van de 
gedelegeerde autoriteit is van toepassing 
op de procedure, de handhaving en de 
administratieve en gerechtelijke toetsing 
van de gedelegeerde 
verantwoordelijkheden.

Or. en

Motivering

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Amendement 386
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit publiceert op passende 
manieren elke delegatieovereenkomst zoals 
door de bevoegde autoriteiten gesloten om 
te verzekeren dat alle betrokken partijen op 

De Autoriteit publiceert op passende 
manieren elke delegatieovereenkomst zoals 
door de bevoegde autoriteiten gesloten om 
te verzekeren dat alle betrokken partijen op 
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passende wijze op de hoogte worden 
gebracht. 

passende wijze op de hoogte worden 
gebracht. In deze overeenkomsten worden 
de respectievelijke verantwoordelijkheden 
van de bevoegde autoriteiten vermeld.

Or. en

Amendement 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Autoriteit kan de taken en 
verantwoordelijkheden van het 
prudentieel toezicht op financiële 
instellingen met een EU-dimensie als 
bedoeld in artikel 12 bis opdragen aan de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten.

Or. en

Amendement 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) bevorderen van de ontwikkeling van 
beste praktijken, met inbegrip van een 
effectieve en constructieve dialoog tussen 
nationale autoriteiten en relevante 
stakeholders, waaronder consumenten en 
vakbonden die werknemers in de sector 
vertegenwoordigen, als medevormgevers 
van een gemeenschappelijke 
toezichtcultuur;

Or. en
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Motivering

De toezichthoudende autoriteiten op nationaal niveau kunnen in hoge mate profiteren van de 
inbreng van relevante stakeholders zoals werknemers en consumenten. Werknemers in de 
betrokken sectoren kunnen belangrijke kennis bijdragen over de daadwerkelijke 
bedrijfspraktijken van de financiële instellingen – beloningsstructuren, prikkels, 
vaardigheden, werkomstandigheden – en de gevolgen van deze praktijken voor het 
risicoprofiel van een onderneming. 

Amendement 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – letter b ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) ervoor zorgen dat de autoriteiten 
rekening houden met informatie die door 
werknemers wordt verstrekt over 
bedrijfspraktijken met betrekking tot
beloningsstructuren, prikkels, 
vaardigheden en werkomstandigheden;

Or. en

Motivering

De toezichthoudende autoriteiten op nationaal niveau kunnen in hoge mate profiteren van de 
inbreng van relevante stakeholders zoals werknemers en consumenten. Werknemers in de 
betrokken sectoren kunnen belangrijke kennis bijdragen over de daadwerkelijke 
bedrijfspraktijken van de financiële instellingen – beloningsstructuren, prikkels, 
vaardigheden, werkomstandigheden – en de gevolgen van deze praktijken voor het 
risicoprofiel van een onderneming.

Amendement 390
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bijdragen tot de ontwikkeling van 
kwalitatief hoogstaande en uniforme 

c) adviezen verstrekken aan relevante 
Europese en internationale organen om 
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toezichtnormen, daaronder begrepen 
rapportagenormen;

de ontwikkeling van kwalitatief 
hoogstaande en uniforme toezichtnormen, 
daaronder begrepen rapportagenormen en 
standaarden voor jaarrekeningen, te 
bevorderen;

Or. en

Motivering

De ETA dient adviezen te verstrekken aan Europese en internationale opstellers van normen 
op gebieden waar een harmonisatie van de internationale normen noodzakelijk is, maar zij 
dient zelf niet direct deel te nemen aan de ontwikkeling van nieuwe normen voor zover reeds 
een Europees of internationaal orgaan met deze taak is belast.

Amendement 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bijdragen tot de ontwikkeling van 
kwalitatief hoogstaande en uniforme 
toezichtnormen, daaronder begrepen 
rapportagenormen;

c) bijdragen tot de ontwikkeling van 
kwalitatief hoogstaande en uniforme 
toezichtnormen, daaronder begrepen 
standaarden voor jaarrekeningen en 
rapportagenormen;

Or. en

Amendement 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bijdragen tot de ontwikkeling van 
kwalitatief hoogstaande en uniforme 
toezichtnormen, daaronder begrepen 
rapportagenormen;

c) bijdragen tot de ontwikkeling van 
kwalitatief hoogstaande en uniforme 
toezichtnormen, daaronder begrepen 
rapportagenormen en standaarden voor
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jaarrekeningen;

Or. en

Motivering

De toezichthoudende autoriteiten op nationaal niveau kunnen in hoge mate profiteren van de 
inbreng van relevante stakeholders zoals werknemers en consumenten. Werknemers in de 
betrokken sectoren kunnen belangrijke kennis bijdragen over de daadwerkelijke 
bedrijfspraktijken van de financiële instellingen – beloningsstructuren, prikkels, 
vaardigheden, werkomstandigheden – en de gevolgen van deze praktijken voor het 
risicoprofiel van een onderneming.

Amendement 393
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) evalueren van de toepassing van de door 
de Commissie vastgestelde desbetreffende 
technische normen en de door de 
Autoriteit gegeven richtsnoeren en 
aanbevelingen, en in voorkomend geval 
voorstellen van wijzigingen;

d) evalueren van de toepassing van de door 
de Commissie vastgestelde of bevestigde 
desbetreffende normen en de door de 
Autoriteit gegeven richtsnoeren en 
aanbevelingen, en in voorkomend geval 
voorstellen van wijzigingen;

Or. en

Amendement 394
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit houdt periodiek collegiale 
toetsingen van sommige of alle activiteiten 
van bevoegde autoriteiten om de 
consistentie in de toezichtresultaten verder 
te verbeteren. Hiertoe ontwikkelt de 
Autoriteit methoden om een objectieve 
beoordeling en vergelijking tussen de 

1. De Autoriteit organiseert en houdt 
periodiek collegiale toetsingen van 
sommige of alle activiteiten van bevoegde 
autoriteiten om de consistentie in de 
toezichtresultaten verder te verbeteren. 
Hiertoe ontwikkelt de Autoriteit methoden 
om een objectieve beoordeling en 
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geëvalueerde autoriteiten mogelijk te 
maken.

vergelijking tussen de geëvalueerde 
autoriteiten mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 395
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de adequaatheid van de institutionele
regelingen, inrichting en 
personeelsexpertise van de bevoegde 
autoriteit, vooral met het oog op de 
effectieve toepassing van de in artikel 1, lid 
2, genoemde wetgeving en de capaciteit 
om op marktontwikkelingen te reageren;

a) de adequaatheid van de hulpmiddelen 
en governancesystemen van de bevoegde 
autoriteit, vooral met het oog op de 
effectieve toepassing van geldende 
normen en van de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving en de capaciteit om 
op marktontwikkelingen te reageren;

Or. en

Amendement 396
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de mate van convergentie die in de 
toepassing van het communautaire recht 
en in de toezichtpraktijk, daaronder 
begrepen de op grond van de artikelen 7 en 
8 vastgestelde technische normen, 
richtsnoeren en aanbevelingen, is bereikt, 
en de mate waarin de toezichtpraktijk de in 
het communautaire recht vastgestelde 
doelstellingen bereikt;

b) de mate van convergentie die in de 
toepassing van het recht van de Europese 
Unie en in de toezichtpraktijk, daaronder 
begrepen de op grond van de artikelen 7 en 
8 vastgestelde regelgevings- en 
toezichtnormen, richtsnoeren en 
aanbevelingen, is bereikt, en de mate
waarin de toezichtpraktijk de in het 
Unierecht vastgestelde doelstellingen 
bereikt;

Or. en
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Amendement 397
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de collegiale toetsing kan 
de Autoriteit tot de betrokken bevoegde 
autoriteiten aanbevelingen richten.

3. Op basis van de collegiale toetsing kan 
de Autoriteit tot de betrokken bevoegde 
autoriteiten aanbevelingen of andere 
passende maatregelen richten.

Or. en

Amendement 398
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de collegiale toetsing kan 
de Autoriteit tot de betrokken bevoegde 
autoriteiten aanbevelingen richten.

3. Op basis van de collegiale toetsing kan 
de Autoriteit tot de betrokken bevoegde 
autoriteiten richtsnoeren en aanbevelingen 
richten.

Or. en

Motivering

De ETA dient niet alleen specifieke aanbevelingen te doen, maar ook meer algemene 
richtsnoeren te geven ter bevordering van geharmoniseerde praktijken. Dit moet echter op 
vrijwillige basis gebeuren, gezien de wettelijke obstakels voor een harmonisatie die verder 
gaat dan die waarin artikel 7 reeds voorziet.
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Amendement 399
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Autoriteit maakt de resultaten 
van collegiale toetsingen en de beste 
praktijken die op grond van deze 
toetsingen kunnen worden 
geïdentificeerd, bekend. 

Or. en

Motivering

Omwille van de transparantie dienen de resultaten van collegiale toetsingen en de beste 
praktijken die op grond van deze toetsingen kunnen worden geïdentificeerd, bekend te worden 
gemaakt.

Amendement 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit bevordert een gecoördineerde 
communautaire reactie, onder meer door:

De Autoriteit bevordert een gecoördineerde 
reactie van de Unie, onder meer door:

Or. en

Amendement 401
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 2 – punt 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) in situaties van financiële 
instabiliteit en crisis alle passende 
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maatregelen te nemen om zo spoedig en 
automatisch mogelijk een 
gemeenschappelijke reactie door de 
relevante nationale bevoegde 
toezichthoudende autoriteiten te bereiken;

Or. en

Amendement 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 2 – punt 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) in situaties van financiële 
instabiliteit en crisis alle passende 
maatregelen te nemen om de coördinatie 
van de door de relevante nationale 
bevoegde toezichthoudende autoriteiten 
ondernomen acties te vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 2 – punt 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) de coördinatie van de door de 
relevante nationale bevoegde 
toezichthoudende autoriteiten 
ondernomen acties te vergemakkelijken.

Or. en
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Amendement 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name neemt de Autoriteit, in 
samenwerking met het ECSR, het initiatief 
tot het op communautaire schaal
beoordelen van de veerkracht van 
belangrijke financiëlemarktdeelnemers bij 
ongunstige marktontwikkelingen en treedt 
zij daarbij als coördinator op. Hiertoe 
ontwikkelt zij voor toepassing door de 
bevoegde autoriteiten:

Met name neemt de Autoriteit, in 
samenwerking met het ECSR, het initiatief 
tot het op EU-schaal beoordelen van de 
veerkracht van belangrijke 
financiëlemarktdeelnemers bij ongunstige 
marktontwikkelingen en van gevaren die 
uitgaan van bepaalde kenmerken van 
financiële producten en 
distributieprocessen, en treedt zij daarbij 
als coördinator op. Hiertoe ontwikkelt zij 
voor toepassing door de bevoegde 
autoriteiten:

Or. en

Motivering

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor's protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of "adverse market developments".

Amendement 405
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name neemt de Autoriteit, in 
samenwerking met het ECSR, het initiatief 
tot het op communautaire schaal
beoordelen van de veerkracht van 
belangrijke financiëlemarktdeelnemers bij 
ongunstige marktontwikkelingen en treedt 

De Autoriteit voert in het kader van haar 
analyse ook een economische analyse uit 
van de markten voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en de gevolgen van 
potentiële marktontwikkelingen voor die 
markten. Met name neemt de Autoriteit, in 
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zij daarbij als coördinator op. Hiertoe 
ontwikkelt zij voor toepassing door de 
bevoegde autoriteiten:

samenwerking met het ECSR, het initiatief 
tot het op EU-schaal beoordelen van de 
veerkracht van belangrijke 
financiëlemarktdeelnemers bij ongunstige 
marktontwikkelingen en treedt zij daarbij 
als coördinator op. Hiertoe ontwikkelt zij 
voor toepassing door de bevoegde 
autoriteiten:

Or. en

Motivering

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

Amendement 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) gemeenschappelijke methoden ter 
beoordeling van het effect van bepaalde 
productkenmerken en 
distributieprocessen voor de financiële 
positie van instellingen en voor de 
cliëntenbescherming;

Or. en

Motivering

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor's protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of "adverse market developments".
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Amendement 407
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Autoriteit brengt over 
sectoroverschrijdende ontwikkelingen, 
risico's en zwakke plekken adequaat 
verslag uit door nauw samen te werken met 
de Europese Autoriteit voor verzekeringen 
en bedrijfspensioenen en de Europese 
Bankautoriteit.

3. De Autoriteit brengt over 
sectoroverschrijdende ontwikkelingen, 
risico's en zwakke plekken adequaat 
verslag uit door nauw samen te werken met 
de Europese Toezichthoudende Autoriteit 
(Verzekeringen en bedrijfspensioenen) en 
de Europese Toezichthoudende Autoriteit 
(Banken) via de Europese 
Toezichthoudende Autoriteit (Gemengd 
Comité).

Or. en

Motivering

Er moet worden benadrukt dat het Gemengd Comité de belangrijkste rol speelt in de 
onderlinge coördinatie van de ETA's.

Amendement 408
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit vertegenwoordigt de 
Europese Unie in alle internationale fora 
inzake regelgeving voor of toezicht op de 
onder de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving vallende instellingen. De 
nationale bevoegde autoriteiten kunnen 
een bijdrage blijven leveren aan die fora 
voor zover die betrekking hebben op 
nationale kwesties en kwesties die van 
belang zijn voor de hun krachtens het 
EU-recht verleende taken en 
bevoegdheden.
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Or. en

Amendement 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Autoriteit ontwikkelt contacten met 
toezichthoudende autoriteiten uit derde 
landen. Zij kan administratieve regelingen 
met internationale organisaties en 
overheidsinstanties van derde landen 
sluiten.

Or. en

Amendement 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit levert een bijdrage aan de 
vertegenwoordiging van de Europese 
Unie in alle internationale fora inzake 
regulering voor en toezicht op de onder de 
in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving 
vallende instellingen.

Or. en
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Amendement 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig de 
artikelen 7 bis tot en met 7 quinquies met 
het oog op het opstellen van 
equivalentiebesluiten als bedoeld in de 
tweede alinea.

Or. en

Amendement 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit kan in haar verslag de 
administratieve regelingen en 
equivalentiebesluiten vermelden die met 
internationale organisaties, 
overheidsinstanties of derde landen 
overeengekomen zijn.

Or. en

Amendement 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de rechten van nationale 
toezichthoudende autoriteiten kan de 
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Autoriteit deelnemen aan alle 
internationale fora inzake regelgeving 
voor of toezicht op de onder de in artikel 
1, lid 2, genoemde wetgeving vallende 
instellingen.

Or. en

Amendement 414
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot prudentiële 
beoordelingen van fusies en overnames die 
onder Richtlijn 2007/44/EG vallen, kan de 
Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek 
van een bevoegde autoriteit een advies 
verlenen en publiceren over een 
prudentiële beoordeling die door een 
autoriteit van een lidstaat moet worden 
uitgevoerd. Artikel 20 is van toepassing. 

2. Met betrekking tot prudentiële 
beoordelingen van fusies en overnames die 
onder Richtlijn 2007/44/EG vallen, kan de 
Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek 
van een bevoegde autoriteit de 
beoordelingen controleren en 
richtsnoeren geven met het oog op 
stroomlijning en de totstandbrenging van 
gelijke mededingingsvoorwaarden en een 
advies verlenen en publiceren over een 
prudentiële beoordeling die door een 
autoriteit van een lidstaat moet worden 
uitgevoerd. Artikel 20 is van toepassing. 

Or. en

Amendement 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van de Autoriteit verstrekken 
de bevoegde autoriteiten en andere 
overheidsinstanties van de lidstaten aan de 
Autoriteit alle nodige informatie om de 

1. Op verzoek van de Autoriteit 
verstrekken de bevoegde autoriteiten en 
andere overheidsinstanties van de lidstaten 
aan de Autoriteit alle nodige informatie om 
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haar bij onderhavige verordening 
opgedragen verplichtingen uit te voeren.

de haar bij onderhavige verordening 
opgedragen verplichtingen uit te voeren, op 
voorwaarde dat de adressaat rechtens 
inzage van de desbetreffende gegevens 
kan krijgen.

Or. en

Amendement 416
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van de Autoriteit verstrekken 
de bevoegde autoriteiten en andere 
overheidsinstanties van de lidstaten aan de 
Autoriteit alle nodige informatie om de 
haar bij onderhavige verordening 
opgedragen verplichtingen uit te voeren.

Op verzoek van de Autoriteit verstrekken 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
aan de Autoriteit alle nodige informatie om 
de haar bij onderhavige verordening 
opgedragen verplichtingen uit te voeren.

Or. en

Amendement 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit kan tevens verzoeken op 
gezette tijden informatie te verstrekken.

De Autoriteit kan tevens verzoeken op 
gezette tijden informatie te verstrekken, 
vooropgesteld dat de bevoegde autoriteiten 
dergelijke informatie vergaren. Indien dit 
niet het geval is, treft de Autoriteit de 
nodige voorzieningen voor een dergelijk 
verzoek door de relevante 
rapportagevereisten in het kader van de 
overeenkomstig artikel 7 vastgestelde 
technische normen te wijzigen.
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Or. en

Amendement 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit kan tevens verzoeken op 
gezette tijden informatie te verstrekken.

De Autoriteit kan tevens verzoeken op 
gezette tijden informatie te verstrekken. 
Voor deze verzoeken wordt gebruik 
gemaakt van gemeenschappelijke
modellen voor verslaglegging, die in 
voorkomend geval op geconsolideerd 
niveau worden beantwoord.

Or. en

Amendement 419
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daar waar door de bevoegde 
autoriteiten en andere overheidsinstanties 
van de lidstaten informatie niet of niet 
tijdig beschikbaar wordt gesteld, kan de 
Autoriteit rechtstreeks tot de 
desbetreffende financiëlemarktdeelnemers 
en andere partijen een met redenen 
omkleed verzoek richten. De autoriteit 
brengt de desbetreffende bevoegde 
autoriteiten op de hoogte van dergelijke 
verzoeken.

Schrappen

Or. en
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Amendement 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daar waar door de bevoegde autoriteiten 
en andere overheidsinstanties van de 
lidstaten informatie niet of niet tijdig 
beschikbaar wordt gesteld, kan de 
Autoriteit rechtstreeks tot de 
desbetreffende financiëlemarktdeelnemers 
en andere partijen een met redenen 
omkleed verzoek richten. De autoriteit 
brengt de desbetreffende bevoegde 
autoriteiten op de hoogte van dergelijke 
verzoeken.

2. Daar waar door de bevoegde autoriteiten 
en andere overheidsinstanties van de 
lidstaten informatie niet of niet tijdig 
beschikbaar wordt gesteld, kan de 
Autoriteit rechtstreeks tot de 
desbetreffende financiëlemarktdeelnemers 
en andere partijen een met redenen 
omkleed verzoek richten, mits de kosten 
gemoeid met een dergelijke 
informatieverstrekking aan de Autoriteit 
evenredig zijn aan de aard der te 
verstrekken informatie. De autoriteit 
brengt de desbetreffende bevoegde 
autoriteiten op de hoogte van dergelijke 
verzoeken.

Or. en

Amendement 421
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van de Autoriteit verlenen de 
bevoegde autoriteiten en andere 
overheidsinstanties van de lidstaten aan 
de Autoriteit bijstand bij het verzamelen 
van dergelijke informatie.

Schrappen

Or. en
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Amendement 422
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op verzoek van een nationale 
toezichthoudende autoriteit van een 
lidstaat verstrekt de Autoriteit alle 
informatie die nodig is om die nationale 
autoriteit in staat te stellen haar taken te 
vervullen, mits de betreffende nationale 
autoriteit passende regelingen inzake 
vertrouwelijkheid heeft ingevoerd.

Or. en

Motivering

De informatiestroom tussen een nationale autoriteit en de ETA moet in twee richtingen 
verlopen; de nationale autoriteit moet ook de ETA om informatie kunnen verzoeken.

Amendement 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op verzoek van een nationale 
toezichthoudende autoriteit van een 
lidstaat verstrekt de Autoriteit alle 
informatie die nodig is om die nationale 
autoriteit in staat te stellen haar taken te 
vervullen, mits de betreffende nationale 
autoriteit passende regelingen inzake 
vertrouwelijkheid heeft ingevoerd.

Or. en

Amendement 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 425
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op overleg met stakeholders 
op gebieden die relevant zijn voor de taken 
van de Autoriteit wordt een 
Stakeholdersgroep effecten en markten 
opgericht.

1. Met het oog op overleg met stakeholders 
op gebieden die relevant zijn voor de taken 
van de Autoriteit wordt een 
Stakeholdersgroep effecten en markten 
opgericht. De Stakeholdersgroep wordt 
over alle relevante besluiten en 
maatregelen van de Autoriteit 
geraadpleegd. Indien in spoedeisende 
gevallen geen onmiddellijke raadpleging 
mogelijk is, wordt de Stakeholdersgroep 
zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht 
van het besluit.

Or. en

Amendement 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op overleg met stakeholders 
op gebieden die relevant zijn voor de taken 
van de Autoriteit wordt een 
Stakeholdersgroep effecten en markten 
opgericht.

1. Met het oog op overleg met stakeholders 
op gebieden die relevant zijn voor de taken 
van de Autoriteit wordt een 
Stakeholdersgroep effecten en markten 
opgericht. De Stakeholdersgroep wordt 
over alle belangrijke besluiten en 
maatregelen van de Autoriteit 
geraadpleegd, met name over alle 
besluiten die aan de raad van toezicht van 
de Autoriteit worden voorgelegd of door 
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hem worden genomen.

Or. en

Motivering

In artikel 22 wordt de raadplegende functie van de Stakeholdersgroep niet vermeld. Een 
praktijk als die met betrekking tot het raadgevend panel van marktdeelnemers van het Comité 
van Europese effectenregelgevers (CESR), dat niet naar behoren wordt geraadpleegd over 
alle belangrijke besluiten van het comité, moet worden voorkomen.

Amendement 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op overleg met stakeholders 
op gebieden die relevant zijn voor de taken 
van de Autoriteit wordt een 
Stakeholdersgroep effecten en markten 
opgericht.

1. Ter bevordering van overleg met 
stakeholders op gebieden die relevant zijn 
voor de taken van de Autoriteit wordt een 
Stakeholdersgroep effecten en markten 
opgericht.

Or. en

Amendement 429
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld, 
zijn de communautaire 
financiëlemarktdeelnemers, hun 
werknemers alsmede consumenten, 
beleggers en gebruikers van financiële 
diensten evenwichtig vertegenwoordigd.

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld, 
zijn de communautaire 
financiëlemarktdeelnemers, hun 
werknemers alsmede consumenten, 
beleggers en gebruikers van financiële 
diensten evenwichtig vertegenwoordigd. 
De Stakeholdersgroep effecten en 
markten is samengesteld uit ten minste 10 
vertegenwoordigers van consumenten en 
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gebruikers, zoals beleggers, 5 
werknemersvertegenwoordigers, 5 
onafhankelijke vooraanstaande academici 
en ten hoogste 10 vertegenwoordigers van 
de organisaties van de onder toezicht 
staande instellingen.

Or. en

Amendement 430
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld,
zijn de communautaire
financiëlemarktdeelnemers, hun
werknemers alsmede consumenten, 
beleggers en gebruikers van financiële 
diensten evenwichtig vertegenwoordigd.

2. De Stakeholdersgroep effecten en 
markten is uit 30 leden samengesteld. Ten 
hoogste 15 van de leden zijn
vertegenwoordigers van de 
financiëlemarktdeelnemers. Ten minste 
vijf van de leden zijn vertegenwoordigers 
van kleine en middelgrote 
ondernemingen, vertegenwoordigers van
werknemers (zoals vakbonden) alsmede 
vertegenwoordigers van consumenten, 
beleggers en gebruikers van financiële 
diensten.

Or. en

Motivering

De industrie moet naar behoren worden vertegenwoordigd, gezien de complexe en 
sectorspecifieke aard van de adviezen die van de Stakeholdersgroep worden verwacht. De 
industrie mag echter slechts de helft van de leden uitmaken, en in de groep moeten ook 
academici zitting hebben om aanvullende onafhankelijke adviezen te verstrekken.
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Amendement 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld, 
zijn de communautaire
financiëlemarktdeelnemers, hun 
werknemers alsmede consumenten, 
beleggers en gebruikers van financiële 
diensten evenwichtig vertegenwoordigd.

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld, 
zijn de financiëlemarktdeelnemers uit de 
EU, hun werknemers alsmede 
consumenten, beleggers en gebruikers van 
financiële diensten vertegenwoordigd. 
Geen van de vertegenwoordigde 
belangengroepen heeft een absolute 
meerderheid in de Stakeholdersgroep. 
Alle subgroepen van stakeholders zijn 
samengesteld uit een gelijk aantal 
vertegenwoordigers. Ten minste vijf zetels 
in de Stakeholdersgroep zijn bestemd voor 
consumentenvertegenwoordigers. 

Or. en

Motivering

De formulering "evenwichtig vertegenwoordigd" is onduidelijk. De vertegenwoordiging van 
belanghebbenden in de Stakeholdersgroep mag niet uitlopen op een herhaling van de situatie 
in de meeste eerdere en bestaande deskundigengroepen, waarin de vertegenwoordiging van 
de industrie een duidelijke meerderheid heeft. Derhalve moet elke subgroep van stakeholders 
zijn samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers. Er moet voor een doorlopende 
raadpleging van de Stakeholdersgroep worden gezorgd, wat met slechts twee bijeenkomsten 
per jaar niet is gewaarborgd.

Amendement 432
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld, 
zijn de communautaire
financiëlemarktdeelnemers, hun 

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld, 
zijn de financiëlemarktdeelnemers uit de 
Unie en gebruikers van financiële diensten 
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werknemers alsmede consumenten,
beleggers en gebruikers van financiële 
diensten evenwichtig vertegenwoordigd.

evenwichtig vertegenwoordigd. Ten 
minste vijf van de leden zijn 
onafhankelijke vooraanstaande 
academici.

Or. en

Motivering

De Stakeholdersgroep staat de bevoegde autoriteit bij door het geven van technische adviezen 
en dient representatief te zijn voor alle belanghebbenden. Aangezien zowel consumenten als 
beleggers gebruikers van financiële diensten zijn, hoeven die groepen niet specifiek te worden 
genoemd. Toezichtmaatregelen zijn niet van invloed op werknemers.

Amendement 433
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld, 
zijn de communautaire
financiëlemarktdeelnemers, hun 
werknemers alsmede consumenten,
beleggers en gebruikers van financiële 
diensten evenwichtig vertegenwoordigd.

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld, 
zijn de financiëlemarktdeelnemers uit de 
EU en gebruikers van financiële diensten 
evenwichtig vertegenwoordigd. Ten 
minste vijf van de leden zijn 
onafhankelijke vooraanstaande 
academici.

Or. en

Amendement 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld, 
zijn de communautaire
financiëlemarktdeelnemers, hun 

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld, 
zijn de financiëlemarktdeelnemers uit de 
EU, hun werknemers alsmede 
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werknemers alsmede consumenten, 
beleggers en gebruikers van financiële 
diensten evenwichtig vertegenwoordigd.

consumenten, beleggers en gebruikers van 
financiële diensten evenwichtig 
vertegenwoordigd. Geen van de 
stakeholders in de groep is sterker 
vertegenwoordigd dan de andere.

Or. en

Motivering

Er moet in alle opzichten worden gezorgd voor een naar behoren en op billijke wijze 
functionerende Stakeholdersgroep. De formulering "evenwichtig vertegenwoordigd" behoeft 
verduidelijking. Er moet voor een doorlopende raadpleging van de Stakeholdersgroep worden 
gezorgd, wat met slechts twee bijeenkomsten per jaar niet is gewaarborgd. 

Amendement 435
Thijs Berman

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld, 
zijn de communautaire
financiëlemarktdeelnemers, hun 
werknemers alsmede consumenten, 
beleggers en gebruikers van financiële 
diensten evenwichtig vertegenwoordigd.

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld, 
zijn de financiëlemarktdeelnemers uit de 
EU, vakbonden alsmede 
consumentenorganisaties, beleggers en 
gebruikers van financiële diensten 
evenwichtig vertegenwoordigd.

Or. en

Motivering

Vakbonden en consumentenorganisaties zijn georganiseerde vertegenwoordigers van 
werknemers en consumenten. Op grond van hun deskundigheid met betrekking tot 
sectoroverschrijdende activiteiten zijn zij de aangewezen organen om de belangen van 
werknemers en consumenten in de Stakeholdersgroep te behartigen.
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Amendement 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld, 
zijn de communautaire
financiëlemarktdeelnemers, hun 
werknemers alsmede consumenten, 
beleggers en gebruikers van financiële 
diensten evenwichtig vertegenwoordigd.

2. In de Stakeholdersgroep effecten en 
markten, die uit 30 leden is samengesteld, 
zijn de financiëlemarktdeelnemers uit de 
Unie, hun werknemers alsmede 
consumenten, beleggers en gebruikers van 
financiële diensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

Or. en

Amendement 437
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor technische vraagstukken kan de 
Stakeholdersgroep werkgroepen instellen 
waarvan ook externe deskundigen deel 
kunnen uitmaken, om voor de nodige 
expertise te zorgen.

Or. en
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Amendement 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten minste vijf leden zijn onafhankelijke 
vooraanstaande academici.

Or. en

Amendement 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aantal vertegenwoordigers van 
financiëlemarktdeelnemers en hun 
werknemers bedraagt ten hoogste 15. Ten 
minste vijf van deze leden zijn 
werknemersvertegenwoordigers.

Or. en

Amendement 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Stakeholdersgroep effecten en markten 
komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.

De Stakeholdersgroep effecten en markten 
komt ten minste vier maal per jaar bijeen.

Or. en
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Motivering

De formulering "evenwichtig vertegenwoordigd" is onduidelijk. De vertegenwoordiging van 
belanghebbenden in de Stakeholdersgroep mag niet uitlopen op een herhaling van de situatie 
in de meeste eerdere en bestaande deskundigengroepen, waarin de vertegenwoordiging van 
de industrie een duidelijke meerderheid heeft. Derhalve moet elke subgroep van stakeholders 
zijn samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers. Er moet voor een doorlopende 
raadpleging van de Stakeholdersgroep worden gezorgd, wat met slechts twee bijeenkomsten 
per jaar niet is gewaarborgd.

Amendement 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Stakeholdersgroep effecten en markten 
komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.

De Stakeholdersgroep effecten en markten 
komt ten minste vier maal per jaar bijeen.

Or. en

Motivering

Er moet in alle opzichten worden gezorgd voor een naar behoren en op billijke wijze 
functionerende Stakeholdersgroep. De formulering "evenwichtig vertegenwoordigd" behoeft 
verduidelijking. Er moet voor een doorlopende raadpleging van de Stakeholdersgroep worden 
gezorgd, wat met slechts twee bijeenkomsten per jaar niet is gewaarborgd.

Amendement 442
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Stakeholdersgroep effecten en markten 
komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.

De Stakeholdersgroep effecten en markten 
komt ten minste vier maal per jaar bijeen.

Or. en
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Amendement 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Stakeholdersgroep effecten en markten 
komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.

De Stakeholdersgroep effecten en markten 
komt eenmaal per kwartaal bijeen.

Or. en

Amendement 444
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden van de Stakeholdersgroep 
effecten en markten worden na voorstellen 
van de desbetreffende stakeholders door de 
raad van toezichthouders van de Autoriteit 
aangesteld.

3. De leden van de Stakeholdersgroep 
effecten en markten worden na voorstellen 
van de desbetreffende stakeholders door de 
raad van toezicht van de Autoriteit 
aangesteld. De stakeholders worden 
metterdaad betrokken bij de selectie van 
hun vertegenwoordigers.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de Stakeholdersgroep dusdanig functioneert dat alle 
vertegenwoordigde stakeholders in de praktijk op dezelfde voorwaarden en met dezelfde 
mogelijkheden kunnen bijdragen tot haar werkzaamheden. Dat betekent dat de 
vertegenwoordigers van de stakeholders niet afhankelijk mogen zijn van middelen van de 
organisaties die zij vertegenwoordigen, daar dit zowel kwantitatief als kwalitatief tot sterke 
onevenwichtigheden zou leiden in de werkzaamheden die de verschillende 
vertegenwoordigers kunnen verrichten. Dit geldt evenzeer voor de vertegenwoordigers van de 
werknemers in de sector als voor die van consumenten, het mkb en andere belanghebbenden. 

Amendement 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het nemen van zijn besluit verzekert de 
raad van toezichthouders, rekening 
houdend met de mogelijkheden, een 
passende geografische balans en 
vertegenwoordiging van de 
communautaire stakeholders.

Schrappen

Or. en

Amendement 446
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het nemen van zijn besluit verzekert de 
raad van toezichthouders, rekening 
houdend met de mogelijkheden, een 
passende geografische balans en 
vertegenwoordiging van de 
communautaire stakeholders.

Bij het nemen van zijn besluit verzekert de 
raad van toezicht dat alle leden die geen 
vertegenwoordigers van 
financiëlemarktdeelnemers of hun 
werknemers zijn, mogelijke 
belangenconflicten kenbaar maken. 
Bovendien zorgt hij, rekening houdend 
met de mogelijkheden, voor een passende 
geografische balans en vertegenwoordiging 
van de stakeholders in de Unie.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de Stakeholdersgroep dusdanig functioneert dat alle 
vertegenwoordigde stakeholders in de praktijk op dezelfde voorwaarden en met dezelfde 
mogelijkheden kunnen bijdragen tot haar werkzaamheden. Dat betekent dat de 
vertegenwoordigers van de stakeholders niet afhankelijk mogen zijn van middelen van de 
organisaties die zij vertegenwoordigen, daar dit zowel kwantitatief als kwalitatief tot sterke 
onevenwichtigheden zou leiden in de werkzaamheden die de verschillende 
vertegenwoordigers kunnen verrichten. Dit geldt evenzeer voor de vertegenwoordigers van de 
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werknemers in de sector als voor die van consumenten, het mkb en andere belanghebbenden.

De toegang tot informatie is van cruciaal belang.

Amendement 447
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het nemen van zijn besluit verzekert de 
raad van toezichthouders, rekening 
houdend met de mogelijkheden, een 
passende geografische balans en 
vertegenwoordiging van de 
communautaire stakeholders.

Bij het nemen van zijn besluit verzekert de 
raad van toezicht, rekening houdend met 
de mogelijkheden, een passende 
geografische en genderbalans en 
vertegenwoordiging van de stakeholders in 
de Unie.

Or. en

Amendement 448
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit verzekert toereikende 
secretariaatsondersteuning voor de 
Stakeholdersgroep effecten en markten.

De Autoriteit verzekert toereikende 
secretariaatsondersteuning voor de 
Stakeholdersgroep effecten en markten en 
een adequate vergoeding van reis- en 
verblijfskosten, alsmede een toelage voor 
leden voor wie de deelname aan de 
activiteiten van de Stakeholdersgroep 
zonder een dergelijke vergoeding 
onmogelijk zou zijn. De Europese 
begroting dient tevens te voorzien in een 
passende financiering van een 
expertisecentrum waar deskundigen op 
het gebied van regelgeving voor en 
toezicht op financiële diensten exclusieve 
technische adviezen kunnen geven aan 
organisaties van beleggers aan de 
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aankoopzijde en van kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
consumenten, teneinde hun inbreng in de 
stakeholderadviesgroepen te 
onderbouwen.

Or. en

Amendement 449
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit verzekert toereikende 
secretariaatsondersteuning voor de 
Stakeholdersgroep effecten en markten.

De Autoriteit verzekert de toegang tot alle 
informatie en toereikende 
secretariaatsondersteuning voor de 
Stakeholdersgroep effecten en markten. 
Leden die hun ambt niet beroepshalve 
uitoefenen ontvangen een passende 
vergoeding voor hun werkzaamheden.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de Stakeholdersgroep dusdanig functioneert dat alle 
vertegenwoordigde stakeholders in de praktijk op dezelfde voorwaarden en met dezelfde 
mogelijkheden kunnen bijdragen tot haar werkzaamheden. Dat betekent dat de 
vertegenwoordigers van de stakeholders niet afhankelijk mogen zijn van middelen van de 
organisaties die zij vertegenwoordigen, daar dit zowel kwantitatief als kwalitatief tot sterke 
onevenwichtigheden zou leiden in de werkzaamheden die de verschillende 
vertegenwoordigers kunnen verrichten. Dit geldt evenzeer voor de vertegenwoordigers van de 
werknemers in de sector als voor die van consumenten, het mkb en andere belanghebbenden.

De toegang tot informatie is van cruciaal belang.



AM\809369NL.doc 83/93 PE439.919v01-00

NL

Amendement 450
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leden van de Stakeholdersgroep effecten 
en markten die een non-profitorganisatie 
vertegenwoordigen, beschikken over een 
begroting. Deze begroting wordt 
overeengekomen door de raad van 
toezicht en voorziet in voldoende middelen 
ter dekking van de kosten verbonden aan 
de organisatie van en deelname aan 
voorbereidende bijeenkomsten en het 
laten opstellen van externe studies en 
adviezen.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de Stakeholdersgroep dusdanig functioneert dat alle 
vertegenwoordigde stakeholders in de praktijk op dezelfde voorwaarden en met dezelfde 
mogelijkheden kunnen bijdragen tot haar werkzaamheden. Dat betekent dat de 
vertegenwoordigers van de stakeholders niet afhankelijk mogen zijn van middelen van de 
organisaties die zij vertegenwoordigen, daar dit zowel kwantitatief als kwalitatief tot sterke 
onevenwichtigheden zou leiden in de werkzaamheden die de verschillende 
vertegenwoordigers kunnen verrichten. Dit geldt evenzeer voor de vertegenwoordigers van de 
werknemers in de sector als voor die van consumenten, het mkb en andere belanghebbenden.

Amendement 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leden van de Stakeholdersgroep effecten 
en markten die een non-profitorganisatie 
vertegenwoordigen, ontvangen een 
adequate financiële vergoeding.
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Or. en

Amendement 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leden van de Stakeholdersgroep effecten 
en markten die een non-profitorganisatie 
vertegenwoordigen, ontvangen een 
adequate financiële vergoeding.

Or. en

Motivering

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME's and others. 

Amendement 453
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ambtstermijn van de leden van de 
Stakeholdersgroep effecten en markten 
bedraagt twee en een half jaar, waarna een 
nieuwe selectieprocedure plaatsvindt.

4. De ambtstermijn van de leden van de 
Stakeholdersgroep effecten en markten 
bedraagt vijf jaar, waarna een nieuwe 
selectieprocedure plaatsvindt.

Or. en
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Amendement 454
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden kunnen twee opeenvolgende 
ambtstermijnen vervullen. 

Schrappen

Or. en

Amendement 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter van de Stakeholdersgroep 
wordt gekozen door de leden.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de Stakeholdersgroep onafhankelijk is van het bestuur van de 
Autoriteit, moet haar voorzitter worden benoemd door haar eigen leden, en niet door de 
directie van de Autoriteit.

Amendement 456
Thijs Berman

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Aan de Stakeholdersgroep wordt 
alle informatie verstrekt die noodzakelijk 
is voor de vervulling van haar taken.
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Or. en

Motivering

De Stakeholdersgroep is voor haar informatie volledig afhankelijk van de Autoriteit. Wanneer 
de Autoriteit de Stakeholdersgroep raadpleegt, dient zij haar toegang te geven tot de nodige 
informatie.

Amendement 457
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Stakeholdersgroep effecten en 
markten kan aan de Autoriteit opinies en 
advies verstrekken over alle kwesties die 
verband houden met de in de artikelen 7 
en 8 vermelde taken van de Autoriteit.

5. De Stakeholdersgroep effecten en 
markten kan aan de Autoriteit opinies en 
advies verstrekken over alle kwesties die 
verband houden met de taken van de 
Autoriteit en met vraagstukken waarover 
de Autoriteit met de Europese 
Toezichthoudende Autoriteit (Banken) en 
de Europese Toezichthoudende Autoriteit 
(Verzekeringen en bedrijfspensioenen) 
een gemeenschappelijk standpunt bepaalt 
als bedoeld in artikel 42, met name wat 
betreft de in de artikelen 7 en 8 vermelde 
taken.

Or. en

Motivering

De Stakeholdersgroep moet ook naar behoren kunnen bijdragen tot de besluitvorming over 
financiële conglomeraten die bankzaken verricht, en over andere taken van de ETA, hoewel 
de nadruk moet blijven liggen op de in de artikelen 7 en 8 genoemde taken.
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Amendement 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Stakeholdersgroep effecten en 
markten kan aan de Autoriteit opinies en 
advies verstrekken over alle kwesties die 
verband houden met de in de artikelen 7 
en 8 vermelde taken van de Autoriteit.

5. De Stakeholdersgroep effecten en 
markten kan aan de Autoriteit opinies en 
advies verstrekken over alle kwesties. 
Leden van de Stakeholdersgroep effecten 
en markten moeten eventuele 
belangenconflicten kenbaar maken 
wanneer de Stakeholdersgroep opinies of 
adviezen verstrekt.

Or. en

Amendement 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Stakeholdersgroep effecten en 
markten kan aan de Autoriteit opinies en 
advies verstrekken over alle kwesties die 
verband houden met de in de artikelen 7 
en 8 vermelde taken van de Autoriteit.

5. De Stakeholdersgroep effecten en 
markten kan aan de Autoriteit opinies en 
advies verstrekken over alle kwesties die 
verband houden met de in de artikelen 7 
tot en met 19 vermelde taken van de 
Autoriteit.

Or. en

Motivering

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies' actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies' actual business practices could impact on financial 
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stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Amendement 460
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Stakeholdersgroep effecten en 
markten kan aan de Autoriteit opinies en 
advies verstrekken over alle kwesties die 
verband houden met de in de artikelen 7 
en 8 vermelde taken van de Autoriteit.

5. De Stakeholdersgroep effecten en 
markten kan aan de Autoriteit opinies en 
advies verstrekken over alle kwesties die 
verband houden met de in de artikelen 7 
tot en met 19 vermelde taken van de 
Autoriteit.

Or. en

Motivering

Er moet worden gewaarborgd dat de Stakeholdersgroep naar behoren wordt geraadpleegd 
over alle kwesties die relevant zijn voor de stakeholders. De Bankstakeholdersgroep moet 
worden geraadpleegd over een breder scala aan taken, zoals omschreven in de artikelen 7 t/m 
19. 

Indien de agenda wordt vastgesteld door de Autoriteit, wordt de Stakeholdersgroep 
waarschijnlijk overstelpt met verslagen die voor haar niet relevant zijn.

Op grond van hun samenstelling zullen in de stakeholdersgroepen uiteenlopende belangen en 
standpunten tot uitdrukking komen. Consumenten en andere gebruikers moeten in de 
gelegenheid worden gesteld een eigen opinie te geven die niet noodzakelijkerwijs 
overeenkomt met die van de meerderheid van de stakeholdersgroep.

Amendement 461
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Stakeholdersgroep effecten en 5. De Stakeholdersgroep effecten en 



AM\809369NL.doc 89/93 PE439.919v01-00

NL

markten kan aan de Autoriteit opinies en 
advies verstrekken over alle kwesties die 
verband houden met de in de artikelen 7 
en 8 vermelde taken van de Autoriteit.

markten kan aan de Autoriteit opinies en 
advies verstrekken over alle kwesties die 
verband houden met de in de artikelen 7 
tot en met 10 vermelde taken van de 
Autoriteit.

Or. en

Amendement 462
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Stakeholdersgroep effecten en 
markten besluit over welke kwesties 
raadpleging nodig is en heeft de 
mogelijkheid de agenda voor haar 
bijeenkomsten mede te bepalen. Alle leden 
agendapunten voorstellen. De definitieve 
beslissing over de voorgestelde 
agendapunten wordt door de 
Stakeholdersgroep effecten en markten 
genomen, waarbij elke subgroep van 
stakeholders het recht heeft om door haar 
voorgestelde punten op de agenda te 
plaatsen. Het staat elke subgroep van 
stakeholders vrij om aan de Autoriteit 
opinies en adviezen te verstrekken die niet 
noodzakelijkerwijs overeenkomen met de 
standpunten van de meerderheid van de 
Stakeholdersgroep. 

Or. en

Motivering

Op grond van hun samenstelling zullen in de stakeholdersgroepen uiteenlopende belangen en 
standpunten tot uitdrukking komen. Consumenten en andere gebruikers moeten in de 
gelegenheid worden gesteld een eigen opinie te geven die niet noodzakelijkerwijs 
overeenkomt met die van de meerderheid van de stakeholdersgroep. Indien de stakeholders 
hiertoe niet het recht wordt verleend, bestaat het gevaar dat de werkzaamheden van de groep 
worden ontwricht.
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Amendement 463
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Stakeholdersgroep besluit over welke 
kwesties raadpleging nodig is en heeft de 
mogelijkheid de agenda voor haar 
bijeenkomsten mede te bepalen. Alle leden 
agendapunten voorstellen. De definitieve 
beslissing over de voorgestelde 
agendapunten wordt door de 
Stakeholdersgroep genomen, waarbij elke 
subgroep van stakeholders het recht heeft 
om door haar voorgestelde punten op de 
agenda te plaatsen.

Or. en

Motivering

Er moet worden gewaarborgd dat de Stakeholdersgroep naar behoren wordt geraadpleegd 
over alle kwesties die relevant zijn voor de stakeholders. De Bankstakeholdersgroep moet 
worden geraadpleegd over een breder scala aan taken, zoals omschreven in de artikelen 7 t/m 
19. 

Indien de agenda wordt vastgesteld door de Autoriteit, wordt de Stakeholdersgroep 
waarschijnlijk overstelpt met verslagen die voor haar niet relevant zijn.

Op grond van hun samenstelling zullen in de stakeholdersgroepen uiteenlopende belangen en 
standpunten tot uitdrukking komen. Consumenten en andere gebruikers moeten in de 
gelegenheid worden gesteld een eigen opinie te geven die niet noodzakelijkerwijs 
overeenkomt met die van de meerderheid van de stakeholdersgroep.
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Amendement 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Stakeholdersgroep besluit over welke 
kwesties raadpleging nodig is en bepaalt 
de agenda voor haar bijeenkomsten.

Or. en

Amendement 465
Gianni Pittella

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 – alinea 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het staat elke subgroep van stakeholders 
vrij om aan de Autoriteit opinies en 
adviezen te verstrekken die niet 
noodzakelijkerwijs overeenkomen met de 
standpunten van de meerderheid van de 
Stakeholdersgroep.

Or. en
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Motivering

Er moet worden gewaarborgd dat de Stakeholdersgroep naar behoren wordt geraadpleegd 
over alle kwesties die relevant zijn voor de stakeholders. De Bankstakeholdersgroep moet 
worden geraadpleegd over een breder scala aan taken, zoals omschreven in de artikelen 7 t/m 
19. 

Indien de agenda wordt vastgesteld door de Autoriteit, wordt de Stakeholdersgroep 
waarschijnlijk overstelpt met verslagen die voor haar niet relevant zijn.

Op grond van hun samenstelling zullen in de stakeholdersgroepen uiteenlopende belangen en 
standpunten tot uitdrukking komen. Consumenten en andere gebruikers moeten in de 
gelegenheid worden gesteld een eigen opinie te geven die niet noodzakelijkerwijs 
overeenkomt met die van de meerderheid van de stakeholdersgroep.

Amendement 466
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Stakeholdersgroep effecten en 
markten stelt zijn reglement van orde vast.

6. De Stakeholdersgroep effecten en 
markten stelt zijn reglement van orde met 
een tweederde meerderheid van de leden 
vast.

Or. en

Motivering

Gezien de waarschijnlijkheid van aanzienlijke meningsverschillen binnen de 
Stakeholdersgroep is het belangrijk om van meet af aan strikte procedurele regels vast te 
stellen. Hiertoe verdient het aanbeveling het reglement door ten minste tweederde van de 
leden te laten goedkeuren. Dit voorkomt bovendien dat de vertegenwoordigers van één 
bepaalde stakeholdersgroep de besluitvorming kunnen beheersen.
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Amendement 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Stakeholdersgroep effecten en 
markten stelt zijn reglement van orde vast.

6. De Stakeholdersgroep effecten en 
markten stelt zijn reglement van orde vast 
en de leden kiezen uit hun midden een 
voorzitter.

Or. en


