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Amendement 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Ontwerpverordening
Artikel 16 – lid 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) de uitwisseling van informatie tussen 
de nationale toezichthoudende autoriteiten 
te vergemakkelijken; 

(1) de uitwisseling van informatie tussen 
de nationale toezichthoudende autoriteiten 
te vergemakkelijken met inachtneming 
van de vertrouwelijkheid van de 
informatie; 

Or. de

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat bij de talrijke situaties waarin informatie wordt uitgewisseld 
de vertrouwelijkheid altijd gewaarborgd blijft. Dat is dringend noodzakelijk om onjuiste reacties 
vanuit de markten te vermijden en de betrokken ondernemingen te beschermen. 

Amendement 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Ontwerpverordening
Artikel 16 – lid 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) de omvang te bepalen en de 
betrouwbaarheid te controleren van 
informatie die voor alle betrokken 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
beschikbaar moet worden gesteld;

(2) de omvang te bepalen en de 
betrouwbaarheid te controleren van 
informatie die voor alle betrokken 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
beschikbaar moet worden gesteld met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid 
van de informatie;

Or. de

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat bij de talrijke situaties waarin informatie wordt uitgewisseld 
de vertrouwelijkheid altijd gewaarborgd blijft. Dat is dringend noodzakelijk om onjuiste reacties 
vanuit de markten te vermijden en de betrokken ondernemingen te beschermen. 
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Amendement 386
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 16 – lid 2 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) alle gepaste maatregelen te treffen 
in situaties van financiële instabiliteit en 
crisis met het oog op het bereiken van een 
gemeenschappelijke reactie, zo snel en 
automatisch mogelijk, door relevante 
bevoegde nationale toezichthoudende 
autoriteiten;

Or. en

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

Ontwerpverordening
Artikel 16 – lid 2 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) alle gepaste maatregelen te treffen 
in situaties van financiële instabiliteit en 
crisis met het oog op het bereiken van een 
gemeenschappelijke reactie, zo snel en 
automatisch mogelijk, door relevante 
bevoegde nationale toezichthoudende 
autoriteiten.

Or. en

Amendement 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 16 – lid 2 – punt 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) te fungeren als centrale ontvanger 
van voorgeschreven rapportages voor 
instellingen die actief zijn in meer dan een 
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lidstaat. Na ontvangst van de rapporten 
zal de Autoriteit de informatie delen met 
de bevoegde nationale autoriteiten.

Or. en

Motivering

In veel gevallen zal de EBA technische normen vaststellen om kapitaal- en andere regels in te 
voeren (zie omnibusrichtlijn). Om zeker te stellen dat alle toezichthouders op grond van dezelfde 
reeks feiten werken en dat de coördinatie in geval van een crisis naadlozer zou verlopen, moet de 
EBA de centrale ontvanger van voorgeschreven rapportages worden, waardoor tevens dubbele 
rapportageverplichtingen wegens rapportage op het niveau van de lidstaten, zoals thans het 
geval is, worden voorkomen. 

Amendement 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ontwerpverordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2

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 
financiële instellingen bij ongunstige 
marktontwikkelingen en treedt zij daarbij 
als coördinator op. Hiertoe ontwikkelt zij 
voor toepassing door de nationale 
toezichthoudende autoriteiten:

Met name neemt de Autoriteit, in 
samenwerking met het ECSR, het initiatief 
tot het op communautaire schaal 
beoordelen van de veerkracht van 
financiële instellingen bij ongunstige 
marktontwikkelingen en van bedreigingen 
die voortkomen uit de kenmerken en 
distributieprocessen van financiële 
producten, en treedt zij daarbij als 
coördinator op. Hiertoe ontwikkelt zij voor 
toepassing door de nationale 
toezichthoudende 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”.



PE439.927v01-00 6/102 AM\809582NL.doc

NL

Amendement 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ontwerpverordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) gemeenschappelijke methoden voor 
het beoordelen van het effect van 
productkenmerken en 
distributieprocessen op de financiële 
positie van een instelling en op 
consumentenbescherming;

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

Ontwerpverordening
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 Bankautoriteit en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten.

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 
(Banken), de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Effecten en markten) en de 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Gemengd Comité).

Or. en
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Amendement 392
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 18 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit vertegenwoordigt de 
Europese Unie binnen alle internationale 
fora betreffende de regulering van en het 
toezicht op de instellingen waarop de in 
artikel 1, lid 2 genoemde wetgeving van 
toepassing is. Bevoegde nationale 
autoriteiten kunnen doorgaan met het 
leveren van bijdragen aan dergelijke fora 
met betrekking tot nationale kwesties en 
kwesties die relevant zijn voor hun eigen 
taken en bevoegdheden krachtens de 
communautaire wetgeving.

Or. en

Amendement 393
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 18 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de rechten van nationale 
toezichthoudende autoriteiten kan de 
Autoriteit deelnemen aan alle 
internationale fora betreffende de 
regulering van en het toezicht op de 
instellingen waarop de in artikel 1, lid 2 
genoemde wetgeving van toepassing is.

Or. en
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Amendement 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 18 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit draagt bij aan de 
vertegenwoordiging van de Europese 
Unie binnen alle internationale fora 
betreffende de regulering van en het 
toezicht op de instellingen waarop de in 
artikel 1, lid 2 genoemde wetgeving van 
toepassing is.

Or. en

Amendement 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 18 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit verleent bijstand bij het 
opstellen van equivalentiebesluiten 
betreffende toezichthoudende regelingen in 
derde landen overeenkomstig de in artikel 
1, lid 2, genoemde wetgeving.

De Autoriteit verleent bijstand bij het 
opstellen van equivalentiebesluiten 
betreffende toezichthoudende regelingen in 
derde landen overeenkomstig de in artikel 
1, lid 2, genoemde wetgeving. De 
Commissie stelt gedelegeerde handelingen 
vast overeenkomstig artikel 7, onder a) tot 
en met d) met het oog op het opstellen van 
de in dit artikel genoemde 
equivalentiebesluiten.

Or. en
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Amendement 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 18 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig artikel 
7, onder a) tot en met d) met het oog op 
het opstellen van de in het tweede lid 
genoemde equivalentiebesluiten.

Or. en

Amendement 397
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
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 nationale toezichthoudende 
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 nationale toezichthoudende 
autoriteit toezicht houden op de 
beoordelingen om gelijke 
mededingingsvoorwaarden te 
stroomlijnen en waarborgen, 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
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Amendement 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op basis van de gemeenschappelijke 
beleidslijnen kan de Autoriteit de 
beoordelingsprocedure wijzigen krachtens 
Richtlijn 2007/44/EG. Na ontvangst van 
de kennisgeving zal de Autoriteit in een 
coördinerende rol met de relevante 
nationale autoriteiten samenwerken.

Or. en

Motivering

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve affiliates in 
several EU (EEA) countries which triggers almost similar information requirements. Such 
duplication and multiple discussions on the documents that are required to make the filing 
complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to enhance 
coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding multiple 
change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national authorities 
concerned (“one stop model”).

Amendement 399
Sari Essayah

Ontwerpverordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
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. Bij 
deze verzoeken worden 
gemeenschappelijke rapportagevormen 
gebruikt die, indien nodig, toegepast 
moeten worden op een geconsolideerd 
niveau.

Or. en

Amendement 401
Sari Essayah

Ontwerpverordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en
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Amendement 402
Carl Haglund

Ontwerpverordening
Artikel 20 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Deze bepaling zal leiden tot dubbele rapportageverplichtingen voor financiële instellingen en 
mogelijke loyaliteitsconflicten voor de instellingen in kwestie. Nationale toezichthoudende 
autoriteiten moeten het aanspreekpunt zijn. Meerdere rapportagelagen zijn niet zinvol en 
derhalve zou de nieuwe architectuur voor toezicht bestaande rapportagestructuren moeten 
gebruiken. 

Amendement 403
Olle Schmidt

Ontwerpverordening
Artikel 20 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daar waar door de nationale 
toezichthoudende autoriteiten en andere 
overheidsinstanties van de lidstaten 
informatie niet of niet tijdig beschikbaar 
wordt gesteld, kan de Autoriteit 
rechtstreeks tot de desbetreffende 

Schrappen
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financiële instellingen en andere partijen 
een met redenen omkleed verzoek richten. 
De autoriteit brengt de desbetreffende 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
op de hoogte van dergelijke verzoeken.
Op verzoek van de Autoriteit verlenen de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
en andere overheidsinstanties van de 
lidstaten aan de Autoriteit bijstand bij het 
verzamelen van dergelijke informatie.

Or. en

Motivering

Deze bepaling zal leiden tot dubbele rapportageverplichtingen voor financiële instellingen en 
mogelijke loyaliteitsconflicten voor de instellingen in kwestie. Nationale toezichthoudende 
autoriteiten moeten het aanspreekpunt zijn. Meerdere rapportagelagen zijn niet zinvol en 
derhalve zou de nieuwe architectuur voor toezicht bestaande rapportagestructuren moeten 
gebruiken.

Amendement 404
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Daar waar door de nationale 
toezichthoudende autoriteiten en andere 
overheidsinstanties van de lidstaten 
informatie niet of niet tijdig beschikbaar 
wordt gesteld, kan de Autoriteit 
rechtstreeks tot de desbetreffende 
financiële instellingen en andere partijen 
een met redenen omkleed verzoek richten, 
op voorwaarde dat de kosten voor het 
aanleveren van dergelijke informatie in 
verhouding staan tot de aard van de 
informatie. De Autoriteit brengt de 
desbetreffende nationale toezichthoudende 
autoriteiten op de hoogte van dergelijke 
verzoeken.

Or. en
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Amendement 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ontwerpverordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Daar waar informatie niet beschikbaar 
wordt gesteld, kan de Autoriteit 
rechtstreeks tot de desbetreffende 
financiële instellingen en andere partijen 
een met redenen omkleed verzoek richten. 
De Autoriteit brengt de desbetreffende 
nationale toezichthoudende autoriteiten op 
de hoogte van dergelijke verzoeken.

Or. it

Motivering

Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande rapportagestructuren. Nieuwe 
niveaus en vereisten voor informatie moeten zo veel mogelijk worden vermeden om dubbel werk 
en onnodige kosten te vermijden.

Amendement 406
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op verzoek van een nationale 
toezichthoudende autoriteit van een van 
de lidstaten stelt de Autoriteit alle 
informatie ter beschikking die de 
autoriteit nodig heeft om haar taken uit te 
voeren, op voorwaarde dat de nationale 
autoriteit in kwestie toereikende 
geheimhoudingsvoorschriften heeft 
ingesteld.

Or. en
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Amendement 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op verzoek van een nationale 
toezichthoudende autoriteit van een van 
de lidstaten kan de Autoriteit alle 
informatie ter beschikking stellen die de 
autoriteit nodig heeft om haar taken uit te 
voeren, op voorwaarde dat de nationale 
autoriteit in kwestie toereikende 
geheimhoudingsvoorschriften heeft 
ingesteld.

Or. en

Amendement 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij het vervullen van haar in 
onderhavige verordening vastgestelde 
taken houdt de Autoriteit zoveel mogelijk
rekening met de waarschuwingen en 
aanbevelingen van het ECSR.

6. Bij het vervullen van haar in 
onderhavige verordening vastgestelde 
taken houdt de Autoriteit rekening met de 
waarschuwingen en aanbevelingen van het 
ECSR.

Or. en

Amendement 409
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
Artikel 22 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 

Stakeholdersgroepen inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen 
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Or. en

Motivering

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

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

Ontwerpverordening
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 inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
opgericht.

1. Met het oog op overleg met stakeholders 
op gebieden die relevant zijn voor de taken 
van de Autoriteit wordt een 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
opgericht. De Stakeholdersgroep wordt
geraadpleegd over alle relevante besluiten 
en maatregelen van de Autoriteit. Indien 
in geval van nood overleg niet mogelijk is, 
moet de Stakeholdersgroep zo spoedig 
mogelijk over het besluit worden 
geïnformeerd.

Or. en

Amendement 411
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
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 inzake verzekeringen, 

1. De Autoriteit richt twee 
stakeholdersgroepen op, namelijk een 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen en
herverzekeringen en een 
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herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
opgericht.

Stakeholdersgroep inzake 
bedrijfspensioenen, hierna genoemd de 
Stakeholdersgroepen, met het oog op 
overleg met stakeholders op gebieden die 
relevant zijn voor de taken van de 
Autoriteit .

Or. en

Motivering

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

Amendement 412
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpverordening
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 inzake verzekeringen,
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
opgericht.

1. Met het oog op overleg met stakeholders 
op gebieden die relevant zijn voor de taken 
van de Autoriteit wordt de
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen en
herverzekeringen en de Stakeholdersgroep 
inzake bedrijfspensioenen opgericht.

Or. en

Motivering

Om rekening te houden met de fundamentele verschillen tussen verzekeraars en 
bedrijfspensioenfondsen wordt de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen gesplitst in: (i) de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen en 
herverzekeringen, en (ii) de Stakeholdersgroep inzake bedrijfspensioenen.
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Amendement 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.In de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen, die uit 30 leden is 
samengesteld, zijn de communautaire 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van de 
verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

2. In de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen, die uit 30 leden is 
samengesteld, zijn de communautaire 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen van de 
Unie en bedrijfspensioenfondsen, hun 
werknemers alsmede consumenten en 
gebruikers van de verzekerings-, 
herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

Ten minste vijf van de leden moeten 
onafhankelijke, vooraanstaande 
academici zijn.
Het aantal leden dat de professionele 
marktspelers en hun werknemers 
vertegenwoordigt, is maximaal 15. Ten 
minste vijf van hen moeten 
vertegenwoordigers van de werknemers 
zijn.

Or. en

Amendement 414
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen, die uit 30 leden is 
samengesteld, zijn de communautaire
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen, hun werknemers

2. In de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen en herverzekeringen, die uit 
30 leden is samengesteld, zijn de 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen van de 
Unie alsmede consumenten en gebruikers 
van de verzekerings- en
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alsmede consumenten en gebruikers van de 
verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

herverzekeringsdiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd. In de 
Stakeholdersgroep inzake 
bedrijfspensioenen, die uit 30 leden is 
samengesteld, zijn de 
bedrijfspensioeninstellingen van de 
Europese Unie, hun leden en 
begunstigden alsmede bijdragende 
ondernemingen evenwichtig 
vertegenwoordigd.

Or. en

Motivering

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas relevant 
to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of the current 
Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the CEIOPS. 
Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of genuine interest 
for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has illustrated that the bulk 
of the work was related to insurance while IORPs accounted for a relatively small proportion of 
the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all participants, two stakeholder 
groups seem to be a better option.The reference here  is made to occupational pension 
institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, so that private pension 
institutions not governed by the IORP Directive can be represented as well in the group ensuring 
that all kind of supervisory issues of occupational and similar pension provision can be 
represented in this group.The composition of each stakeholder group should replicate the 
governance and structure of each industry. Whereas insurance and re-insurance deploy a full 
range of activities in non-life and life, occupational pension institutions are focuses on a single 
activity: funded pension provision. It is also critical to include sponsoring undertakings as a 
distinct stakeholder in the stakeholder group since the initiative for providing occupational 
pensions in most Member States lies with the employer.

Amendement 415
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen, die uit 30 leden is
samengesteld, zijn de communautaire 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen, hun werknemers
alsmede consumenten en gebruikers van de 

2. De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen en herverzekeringen en de 
Stakeholdersgroep inzake 
bedrijfspensioenen zijn ieder uit 30 leden 
samengesteld. De Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen en herverzekeringen 
vertegenwoordigt, in een evenwichtige 
verhouding, de communautaire 
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verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen, hun 
werknemers alsmede consumenten en 
gebruikers van de verzekeringen. De 
Stakeholdersgroep inzake 
bedrijfspensioenen vertegenwoordigt, in 
een evenwichtige verhouding, de 
bedrijfspensioenfondsen van de Europese 
Unie, hun leden en begunstigden alsmede 
consumenten en gebruikers van de 
bedrijfspensioendiensten.

Or. en

Motivering

Om rekening te houden met de fundamentele verschillen tussen verzekeraars en 
bedrijfspensioenfondsen wordt de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen gesplitst in: (i) de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen en 
herverzekeringen, en (ii) de Stakeholdersgroep inzake bedrijfspensioenen.

Amendement 416
Peter Skinner

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen, die uit 30 leden is
samengesteld, zijn de communautaire 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van de 
verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

2. De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen is uit 30 leden 
samengesteld. Niet meer dan 15 leden zijn 
vertegenwoordigers van 
verzekeringsondernemingen,
herverzekeringsondernemingen, 
verzekeringstussenpersonen en 
bedrijfspensioenfondsen. Niet meer dan 15 
leden zijn vertegenwoordigers van buy-
side instellingen, werknemers (zoals 
vakbonden) en consumenten en gebruikers 
van de verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten. Niet minder dan 
vijf van de leden moeten onafhankelijke, 
vooraanstaande academici zijn.

Or. en
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Motivering

Het is gepast om te waarborgen dat sectorvertegenwoordigers op passende wijze worden 
vertegenwoordigd, gezien de complexe en sectorspecifieke aard van een deel van de adviezen die 
de stakeholdersgroep naar verwachting zal geven. Echter, de sector zou niet meer dan de helft 
van de leden moeten uitmaken en er moeten tevens academici aanwezig zijn om aanvullende, 
onbevooroordeelde expertise te bieden.

Amendement 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen, die uit 30 leden is 
samengesteld, zijn de communautaire
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van 
de verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

2.  In de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen, die uit 30 leden is 
samengesteld, zijn de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen van de Unie, hun 
werknemers alsmede consumenten, 
gebruikers van bancaire diensten en 
vertegenwoordigers van kleine en 
middelgrote ondernemingen evenwichtig 
vertegenwoordigd. Niet minder dan 5 van 
de leden zijn onafhankelijke, 
vooraanstaande academici. Het aantal 
leden dat marktspelers vertegenwoordigt, 
mag niet hoger zijn dan 10. Niet minder 
dan 10 leden worden gekozen door KMO-
organisaties.

Or. en

Amendement 418
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen, die uit 30 leden is 

2. In de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen, die uit 30 leden is 
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samengesteld, zijn de communautaire 
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van de 
verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

samengesteld, zijn de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen van de Unie, hun 
werknemers alsmede consumenten en 
gebruikers van de verzekerings-, 
herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd. De Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen 
en bedrijfspensioenen wordt samengesteld 
uit ten minste 10 vertegenwoordigers van 
de consumenten en van gebruikers zoals 
pensioenfondsbeheerders, ten minste 5 
vertegenwoordigers van de werknemers, 
ten minste 5 onafhankelijke, 
vooraanstaande academici en niet meer 
dan 10 vertegenwoordigers van de 
organisaties van de instellingen waarop 
het toezicht betrekking heeft.

Or. en

Amendement 419
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen, die uit 30 leden is 
samengesteld, zijn de communautaire
verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van 
de verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

2. In de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen, die uit 30 leden is 
samengesteld, zijn de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen van de EU, 
vakbonden en maatschappelijke 
organisaties alsmede consumenten en 
gebruikers van verzekeringsdiensten 
evenwichtig vertegenwoordigd. Geen van 
de stakeholders in de groep heeft een 
sterkere positie dan anderen. Ten minste 
vijf van de leden zijn onafhankelijke 
wetenschappers.

Or. en
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Motivering

Een passend en eerlijk functioneren van de stakeholdersgroep moet in elk opzicht zeker worden 
gesteld. De formulering ‘evenwichtig’ moet worden verduidelijkt. Een doorlopende raadpleging 
van de stakeholdersgroep moet worden gewaarborgd, wat zeker niet mogelijk is met twee 
vergaderingen per jaar.  

Amendement 420
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen komt ten minste 
tweemaal per jaar bijeen.

De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen komt ten minste vier 
maal per jaar bijeen.

Or. en

Motivering

Een passend en eerlijk functioneren van de stakeholdersgroep moet in elk opzicht zeker worden 
gesteld. De formulering ‘evenwichtig’ moet worden verduidelijkt. Een doorlopende raadpleging 
van de stakeholdersgroep moet worden gewaarborgd, wat zeker niet mogelijk is met twee 
vergaderingen per jaar.  

Amendement 421
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen komt ten minste 
tweemaal per jaar bijeen.

De Stakeholdersgroepen komen ten 
minste tweemaal per jaar bijeen.

Or. en

Motivering

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas relevant 
to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of the current 
Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the CEIOPS. 
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Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of genuine interest 
for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has illustrated that the bulk 
of the work was related to insurance while IORPs accounted for a relatively small proportion of 
the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all participants, two stakeholder 
groups seem to be a better option. The reference here  is made to occupational pension 
institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, so that private pension 
institutions not governed by the IORP Directive can be represented as well in the group ensuring 
that all kind of supervisory issues of occupational and similar pension provision can be 
represented in this group. The composition of each stakeholder group should replicate the 
governance and structure of each industry. Whereas insurance and re-insurance deploy a full 
range of activities in non-life and life, occupational pension institutions are focuses on a single 
activity: funded pension provision. It is also critical to include sponsoring undertakings as a 
distinct stakeholder in the stakeholder group since the initiative for providing occupational 
pensions in most Member States lies with the employer.

Amendement 422
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen komt ten minste 
tweemaal per jaar bijeen.

De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen komt ten minste vier 
maal per jaar bijeen.

Or. en

Amendement 423
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden van de Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen worden na voorstellen 
van de desbetreffende stakeholders door de 
raad van toezichthouders van de Autoriteit 
aangesteld.

3. De leden van de Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen en herverzekeringen
en de Stakeholdersgroep inzake 
bedrijfspensioenen worden na voorstellen 
van de desbetreffende stakeholders door de 
raad van toezichthouders van de Autoriteit 
aangesteld.

Or. en
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Motivering

Om rekening te houden met de fundamentele verschillen tussen verzekeraars en 
bedrijfspensioenfondsen wordt de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen gesplitst in: (i) de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen en 
herverzekeringen, en (ii) de Stakeholdersgroep inzake bedrijfspensioenen.

Amendement 424
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden van de Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen 
en bedrijfspensioenen worden na 
voorstellen van de desbetreffende 
stakeholders door de raad van 
toezichthouders van de Autoriteit 
aangesteld.

3. De leden van de Stakeholdersgroepen
worden na voorstellen van de 
desbetreffende stakeholders door de raad 
van toezichthouders van de Autoriteit 
aangesteld.

Or. en

Motivering

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

Amendement 425
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
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 

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 426
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
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 toezichthouders, rekening 
houdend met de mogelijkheden, een 
passende geografische en genderbalans en 
vertegenwoordiging van de stakeholders in 
de Europese Unie.

Or. en

Amendement 427
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit verzekert toereikende 
secretariaatsondersteuning voor de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen.

De Autoriteit verzekert toereikende 
secretariaatsondersteuning voor de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen en 
toereikende vergoedingen van reis- en 
verblijfskosten, evenals een vergoeding 
voor deelname aan de activiteiten voor die 
leden die zonder een vergoeding niet in 
staat zouden zijn om deel te nemen. De 
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Europese begroting zou ook moeten 
voorzien in passende financiering voor 
een expertisecentrum waar professionele 
experts in de regulering van en het 
toezicht op financiële diensten technisch 
advies kunnen geven aan uitsluitend 
organisaties van buy-side investeerders, 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
consumenten ter ondersteuning van hun 
bijdrage aan de adviesgroepen van 
stakeholders.

Or. en

Amendement 428
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit verzekert toereikende 
secretariaatsondersteuning voor de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen.

De Autoriteit verzekert toereikende 
secretariaatsondersteuning voor de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen 
en herverzekeringen en de 
Stakeholdersgroep inzake 
bedrijfspensioenen.

Or. en

Motivering

Om rekening te houden met de fundamentele verschillen tussen verzekeraars en 
bedrijfspensioenfondsen wordt de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen gesplitst in: (i) de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen en 
herverzekeringen, en (ii) de Stakeholdersgroep inzake bedrijfspensioenen.

Amendement 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit verzekert toereikende 
secretariaatsondersteuning voor de 

De Autoriteit verzekert toereikende 
secretariaatsondersteuning voor de 
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Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen.

Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen. 
Toereikende financiële compensatie wordt 
vastgesteld voor leden van de 
Stakeholdersgroep die organisaties zonder 
winstoogmerk vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 430
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit verzekert toereikende 
secretariaatsondersteuning voor de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen.

De Autoriteit verzekert toereikende 
secretariaatsondersteuning voor de 
Stakeholdersgroepen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 431
Peter Skinner

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een begroting wordt toegewezen 
aan leden van de Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen 
en bedrijfspensioenen die organisaties 
zonder winstoogmerk vertegenwoordigen. 
Deze begroting wordt goedgekeurd door 
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de raad van toezichthouders en is 
toereikend om kosten in verband met de 
organisatie van en deelname aan 
voorbereidende vergaderingen en de 
uitbesteding van externe onderzoeken en 
adviezen te dekken.

Or. en

Motivering

Gewaarborgd moet worden dat de stakeholdersgroep op zo’n wijze functioneert dat alle 
stakeholders in de groep in de praktijk dezelfde voorwaarden en mogelijkheden hebben om bij te 
dragen aan het werk. Dit betekent dat vertegenwoordigers in de stakeholdersgroep geen beroep 
hoeven te doen op middelen van de organisaties die zij vertegenwoordigen, aangezien dit zal 
leiden tot een duidelijk gebrek aan evenwicht in de kwantiteit en kwaliteit van het werk dat de 
diverse vertegenwoordigers in de praktijk op zich kunnen nemen. Dit is van toepassing op 
vertegenwoordigers van werknemers in de sector, consumenten, KMO's en anderen.

Amendement 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toereikende financiële compensatie wordt 
vastgesteld voor leden van de 
Stakeholdersgroep die organisaties zonder 
winstoogmerk vertegenwoordigen.

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. 
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Amendement 433
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ambtstermijn van de leden van de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen,
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
bedraagt twee en een half jaar, waarna een 
nieuwe selectieprocedure plaatsvindt.

4. De ambtstermijn van de leden van de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen en
herverzekeringen en de Stakeholdersgroep 
inzake bedrijfspensioenen bedraagt twee 
en een half jaar, waarna een nieuwe 
selectieprocedure plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Om rekening te houden met de fundamentele verschillen tussen verzekeraars en 
bedrijfspensioenfondsen wordt de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen gesplitst in: (i) de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen en 
herverzekeringen, en (ii) de Stakeholdersgroep inzake bedrijfspensioenen.

Amendement 434
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ambtstermijn van de leden van de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen
bedraagt twee en een half jaar, waarna een 
nieuwe selectieprocedure plaatsvindt.

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

Or. en

Motivering

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas relevant 
to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of the current 
Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the CEIOPS. 
Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of genuine interest 
for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has illustrated that the bulk 
of the work was related to insurance while IORPs accounted for a relatively small proportion of 
the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all participants, two stakeholder 
groups seem to be a better option.
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Amendement 435
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ambtstermijn van de leden van de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
bedraagt twee en een half jaar, waarna een 
nieuwe selectieprocedure plaatsvindt.

4. De ambtstermijn van de leden van de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
bedraagt vijf jaar, waarna een nieuwe 
selectieprocedure plaatsvindt.

Or. en

Amendement 436
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden kunnen twee opeenvolgende 
ambtstermijnen vervullen. 

Schrappen

Or. en

Amendement 437
Thijs Berman

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor de uitvoering van haar 
adviestaken wordt de Stakeholdersgroep 
door de Autoriteit voorzien van alle 
nodige informatie.

Or. en

Motivering

De Stakeholdersgroep is volledig afhankelijk van de Autoriteit voor de nodige informatie. 
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Wanneer de Autoriteit om advies vraagt, zou de Autoriteit de toegang van de Stakeholdersgroep 
tot relevante informatie moeten faciliteren.

Amendement 438
Peter Skinner

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen 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 inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen kan aan de Autoriteit 
opinies en advies verstrekken over alle 
kwesties die verband houden met de taken 
van de Autoriteit en met het bereiken van 
gezamenlijke standpunten met de 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Banken) en de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Effecten en 
markten) zoals vastgesteld in artikel 42, 
met bijzondere nadruk op de in de 
artikelen 7 en 8 vermelde taken.

Or. en

Motivering

Het moet ook mogelijk zijn voor de Stakeholdersgroep om, waar toepasselijk, bij te dragen aan 
besluitvorming met betrekking tot financiële conglomeraten die actief zijn op het gebied van 
verzekeringen of bedrijfspensioenen.

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

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen 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 

5. De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen verstrekt aan de 
Autoriteit opinies en advies over alle 
kwesties. Alle belangenconflicten van 
leden van de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
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Autoriteit. bedrijfspensioenen moeten bekend 
worden gemaakt bij iedere verstrekking 
van opinies en advies door de 
Stakeholdersgroep.

Or. en

Amendement 440
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.  De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen 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 inzake 
verzekeringen en herverzekeringen en de 
Stakeholdersgroep inzake 
bedrijfspensioenen kunnen 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.

Or. en

Motivering

Om rekening te houden met de fundamentele verschillen tussen verzekeraars en 
bedrijfspensioenfondsen wordt de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen gesplitst in: (i) de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen en 
herverzekeringen, en (ii) de Stakeholdersgroep inzake bedrijfspensioenen.

Amendement 441
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen 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 Stakeholdersgroepen kunnen aan de 
Autoriteit opinies en advies verstrekken 
over alle kwesties die verband houden met 
de taken van de Autoriteit.
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Or. en

Motivering

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

Amendement 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.  De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen 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 inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen verstrekt aan de 
Autoriteit opinies en advies over alle 
kwesties die verband houden met de taken 
van de Autoriteit, met bijzondere nadruk 
op de in de artikelen 7 en 8 vermelde 
taken.

Or. en

Amendement 443
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen 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 inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen kan aan de Autoriteit 
opinies en advies verstrekken over alle 
kwesties die verband houden met de in de 
artikelen 7 en 8, 9 en 10 vermelde taken 
van de Autoriteit.
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Or. en

Amendement 444
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Stakeholdersgroep inzake
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen 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 inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen 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 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 445
Peter Skinner

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen beslist over de 
onderwerpen die relevant zijn voor 
raadpleging en heeft de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op de agenda voor 
de vergaderingen. Alle 
vertegenwoordigers van de groep hebben 
de mogelijkheid om bijdragen te leveren. 
De definitieve beslissing over de 
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voorgestelde agendapunten wordt 
genomen door de Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen 
en bedrijfspensioenen, waarbij iedere 
subgroep van stakeholders het recht heeft 
om de door hen voorgestelde punten op de 
agenda te plaatsen. Iedere subgroep van 
stakeholders heeft de vrijheid om de eigen 
opinies en adviezen bij de Autoriteit in te 
dienen, die niet noodzakelijk de opinies 
hoeven te zijn van de meerderheid van de 
Stakeholdersgroep.

Or. en

Motivering

De subgroepen van stakeholders zullen door de samenstelling van de Stakeholdersgroep 
verschillende belangen en opinies hebben. Consumenten en andere gebruikers moeten de 
mogelijkheid hebben om hun opinie te geven, die niet noodzakelijk overeenkomt met de opinie 
van de meerderheid van de Stakeholdersgroep. Als dit recht niet aan de stakeholders wordt 
verleend, bestaat het risico dat het werk van de groep in een impasse geraakt. 

Amendement 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Stakeholdersgroep beslist over 
de onderwerpen die relevant zijn voor 
raadpleging en over de agenda voor de 
vergaderingen.

Or. en

Amendement 447
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen stelt haar reglement 

6. De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen en herverzekeringen en de 
Stakeholdersgroep inzake 
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van orde vast. bedrijfspensioenen stellen hun reglement 
van orde vast.

Or. en

Motivering

Om rekening te houden met de fundamentele verschillen tussen verzekeraars en 
bedrijfspensioenfondsen wordt de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen gesplitst in: (i) de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen en 
herverzekeringen, en (ii) de Stakeholdersgroep inzake bedrijfspensioenen.

Amendement 448
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen stelt haar reglement 
van orde vast.

6. De Stakeholdersgroepen stellen hun 
reglement van orde vast.

Or. en

Motivering

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

Amendement 449
Peter Skinner

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen stelt haar reglement 

6. De Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen stelt haar reglement 
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van orde vast. van orde vast op basis van 
overeenstemming onder een meerderheid 
van twee derde van de leden.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat er waarschijnlijk aanzienlijke verschillen zullen zijn in de meningen van de 
leden van de Stakeholdersgroep is het belangrijk dat een krachtig reglement van orde vanaf het 
begin wordt vastgesteld. Dit kan het beste worden bereikt door het reglement te laten 
goedkeuren door een meerderheid van twee derde van de leden. Hiermee wordt tevens 
voorkomen dat vertegenwoordigers van één subgroep van stakeholders de besluitvorming 
kunnen domineren.

Amendement 450
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Autoriteit maakt de opinies en het 
advies van de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen en de resultaten van 
haar raadplegingen openbaar.

7. De Autoriteit maakt de opinies en het 
advies van de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen en herverzekeringen en de 
Stakeholdersgroep inzake 
bedrijfspensioenen en de resultaten van 
hun raadplegingen openbaar.

Or. en

Motivering

Om rekening te houden met de fundamentele verschillen tussen verzekeraars en 
bedrijfspensioenfondsen wordt de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen gesplitst in: (i) de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen en 
herverzekeringen, en (ii) de Stakeholdersgroep inzake bedrijfspensioenen.

Amendement 451
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
Artikel 22 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Autoriteit maakt de opinies en het 
advies van de Stakeholdersgroep inzake 

7. De Autoriteit maakt de opinies en het 
advies van de Stakeholdersgroepen en de 
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verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen en de resultaten van 
haar raadplegingen openbaar.

resultaten van hun raadplegingen 
openbaar.

Or. en

Motivering

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

Amendement 452
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond 
van de artikelen 10 en 11 vastgesteld 
besluit in geen enkel opzicht afbreuk doet 
aan de budgettaire verantwoordelijkheden 
van de lidstaten.

1. De Autoriteit verzekert dat de sector 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen 
op cyclische basis zijn kosten 
internaliseert en dat een op grond van de 
artikelen 10 en 11 vastgesteld besluit niet 
op eender welke rechtstreekse wijze
afbreuk doet aan de budgettaire 
verantwoordelijkheden van de lidstaten.

Or. en

Amendement 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond 
van de artikelen 10 en 11 vastgesteld 
besluit in geen enkel opzicht afbreuk doet 
aan de budgettaire verantwoordelijkheden 

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond 
van de artikelen 10 en 11 vastgesteld 
besluit in geen enkel opzicht afbreuk doet 
aan de budgettaire verantwoordelijkheden 
van de lidstaten. Het desbetreffende 
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van de lidstaten. besluit van de Autoriteit vermeldt dat 
budgettaire verantwoordelijkheden er niet 
door worden beïnvloed. 

Or. en

Motivering

Aan de budgettaire verantwoordelijkheden van de staat mag onder geen beding afbreuk worden 
gedaan door het optreden van de EAVB. Het doel van de voorgestelde toevoeging is om dit 
beginsel te versterken. Door een dergelijke clausule in het besluit van de EAVB op te nemen, 
moet de Autoriteit iedere keer de overweging en analyse maken of het oordeel van de Autoriteit 
niet ingrijpt in de budgettaire verantwoordelijkheden van de lidstaat. 

Amendement 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond 
van de artikelen 10 en 11 vastgesteld 
besluit in geen enkel opzicht afbreuk doet 
aan de budgettaire verantwoordelijkheden 
van de lidstaten

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond 
van de artikelen 10 en 11 vastgesteld 
besluit niet rechtstreeks en in aanzienlijke 
mate afbreuk doet aan de budgettaire 
verantwoordelijkheden van de lidstaten.

Or. en

Amendement 455
Pervenche Berès

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond 
van de artikelen 10 en 11 vastgesteld 
besluit in geen enkel opzicht afbreuk doet 
aan de budgettaire verantwoordelijkheden 
van de lidstaten. 

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond 
van artikel 10 vastgesteld besluit in geen 
enkel opzicht afbreuk doet aan de 
budgettaire verantwoordelijkheden van de 
lidstaten. 

Or. en
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Motivering

Indien artikel 23 behouden moet blijven vanwege de gevoeligheid van enkele lidstaten, zou het 
alleen van toepassing mogen zijn op beslissingen die in noodsituaties worden genomen, dat wil 
zeggen overeenkomstig artikel 10, in welk geval verwacht mag worden dat lidstaten ingrijpen, 
eventueel met overheidsgelden. Dit mag niet van toepassing zijn op artikel 11, aangezien 
bemiddeling alleen van toepassing is op normale tijden, voor het doorlopende toezicht.

Amendement 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond 
van de artikelen 10 en 11 vastgesteld 
besluit in geen enkel opzicht afbreuk doet 
aan de budgettaire verantwoordelijkheden 
van de lidstaten. 

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond 
van de artikelen 10 en 11 vastgesteld 
besluit niet rechtstreeks afbreuk doet aan 
de budgettaire verantwoordelijkheden van 
de lidstaten.

Or. en

Motivering

De Autoriteit moet bindende bevoegdheden krijgen voor 'schikking van meningsverschillen 
tussen nationale toezichthouders’ en ‘maatregelen in noodsituaties’. Vrijwaringsclausules voor 
lidstaten tegen besluiten van de Autoriteit moeten beperkt worden en in het algemeen het
beginsel ‘comply or explain’ (naleven of motiveren) volgen. Vrijwaringsclausules mogen geen 
potentiële mazen in de wet worden. 

Amendement 457
Pervenche Berès

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daar waar een lidstaat meent dat een 
op grond van artikel 11 genomen besluit 
afbreuk doet aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden, kan hij binnen 
één maand na kennisgeving aan de 
nationale toezichthoudende autoriteit van 
het besluit van de Autoriteit, de Autoriteit 
en de Commissie ervan in kennis stellen 
dat de nationale toezichthoudende 

Schrappen
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autoriteit het besluit niet zal uitvoeren.
In zijn kennisgeving rechtvaardigt de 
lidstaat waarom en toont hij duidelijk aan 
hoe het besluit aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden afbreuk doet.
In dat geval wordt het besluit van de 
Autoriteit opgeschort.
Binnen een termijn van één maand na 
kennisgeving door de lidstaat brengt de 
Autoriteit de lidstaat ervan op de hoogte 
of zij haar besluit handhaaft dan wel 
wijzigt of herroept. 
Daar waar de Autoriteit haar besluit 
handhaaft, beslist de Raad, handelend 
met gekwalificeerde meerderheid als 
bepaald in artikel 205 van het Verdrag, 
binnen twee maanden of het besluit van 
de Autoriteiten wordt gehandhaafd of 
herroepen.
Daar waar de Raad besluit om het besluit 
van de Autoriteit te handhaven of daar 
waar de Raad binnen twee maanden geen 
besluit neemt, wordt de opschorting van
dat besluit onmiddellijk beëindigd. 

Or. en

Motivering

Indien artikel 23 behouden moet blijven vanwege de gevoeligheid van enkele lidstaten, zou het 
alleen van toepassing mogen zijn op beslissingen die in noodsituaties worden genomen, dat wil 
zeggen overeenkomstig artikel 10, in welk geval verwacht mag worden dat lidstaten ingrijpen, 
eventueel met overheidsgelden. Dit mag niet van toepassing zijn op artikel 11, aangezien 
bemiddeling alleen van toepassing is op normale tijden, voor het doorlopende toezicht.

Amendement 458
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daar waar een lidstaat meent dat een op 
grond van artikel 11 genomen besluit 
afbreuk doet aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden, kan hij binnen één 

2. Daar waar een lidstaat een op grond van 
artikel 11, lid 3 genomen besluit niet 
accepteert omdat het afbreuk doet aan zijn 
budgettaire verantwoordelijkheden, stelt hij 
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maand na kennisgeving aan de nationale 
toezichthoudende autoriteit van het besluit 
van de Autoriteit, de Autoriteit en de 
Commissie ervan in kennis stellen dat de 
nationale toezichthoudende autoriteit het 
besluit niet zal uitvoeren.

binnen één maand na kennisgeving aan de 
nationale toezichthoudende autoriteit van 
het besluit van de Autoriteit, de Autoriteit, 
de Commissie en het Europees Parlement 
ervan in kennis dat de nationale 
toezichthoudende autoriteit het besluit niet 
zal uitvoeren.

Or. en

Amendement 459
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daar waar een lidstaat meent dat een op 
grond van artikel 11 genomen besluit 
afbreuk doet aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden, kan hij binnen één 
maand na kennisgeving aan de nationale 
toezichthoudende autoriteit van het besluit 
van de Autoriteit, de Autoriteit en de 
Commissie ervan in kennis stellen dat de 
nationale toezichthoudende autoriteit het 
besluit niet zal uitvoeren.

2. Daar waar een lidstaat meent dat een op 
grond van artikel 11 genomen besluit 
afbreuk doet aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden, kan hij binnen 
twintig werkdagen na kennisgeving aan de 
nationale toezichthoudende autoriteit van 
het besluit van de Autoriteit, de Autoriteit 
en de Commissie ervan in kennis stellen 
dat de nationale toezichthoudende 
autoriteit het besluit niet zal uitvoeren.

Or. en

Amendement 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In zijn kennisgeving rechtvaardigt de 
lidstaat waarom en toont hij duidelijk aan 
hoe het besluit aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden afbreuk doet.

In zijn kennisgeving rechtvaardigt de 
lidstaat waarom en overlegt hij een 
effectbeoordeling ten aanzien van de mate 
waarin het besluit aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden afbreuk doet.

Or. en
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Amendement 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In zijn kennisgeving rechtvaardigt de 
lidstaat waarom en toont hij duidelijk aan 
hoe het besluit aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden afbreuk doet.

In zijn kennisgeving rechtvaardigt de 
lidstaat waarom en overlegt hij een 
effectbeoordeling ten aanzien van de mate 
waarin het besluit aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden afbreuk doet.

Or. en

Motivering

De Autoriteit moet bindende bevoegdheden krijgen voor 'schikking van meningsverschillen 
tussen nationale toezichthouders’ en ‘maatregelen in noodsituaties’. Vrijwaringsclausules voor 
lidstaten tegen besluiten van de Autoriteit moeten beperkt worden en in het algemeen de regel 
‘comply or explain’ (naleven of motiveren) volgen. Vrijwaringsclausules mogen geen potentiële 
mazen in de wet worden. 

Amendement 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daar waar de Autoriteit haar besluit 
handhaaft, beslist de Raad, handelend met 
gekwalificeerde meerderheid als bepaald 
in artikel 205 van het Verdrag, binnen 
twee maanden of het besluit van de 
Autoriteiten wordt gehandhaafd of 
herroepen.

Daar waar de Autoriteit haar besluit 
handhaaft, neemt de Raad een besluit of 
het besluit van de Autoriteiten wordt 
gehandhaafd of herroepen op basis van een 
gekwalificeerde meerderheid met 
uitsluiting van de stem van het lid van de 
Raad dat de lidstaat in kwestie 
vertegenwoordigt uiterlijk twee maanden 
nadat de Autoriteit de lidstaat op de 
hoogte heeft gesteld als bepaald in de 
vierde alinea. Een gekwalificeerde 
meerderheid wordt gedefinieerd als ten 
minste 55 % van de leden van de Raad 
met uitsluiting van de lidstaat in kwestie 
die ten minste veertien in aantal zijn en 
lidstaten vertegenwoordigen waarvan de 
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bevolking ten minste 65 % uitmaakt van 
de bevolking van de Unie met uitsluiting 
van de bevolking van de lidstaat in 
kwestie.

Or. en

Amendement 463
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daar waar de Autoriteit haar besluit 
handhaaft, beslist de Raad, handelend met 
gekwalificeerde meerderheid als bepaald 
in artikel 205 van het Verdrag, binnen
twee maanden of het besluit van de 
Autoriteiten wordt gehandhaafd of 
herroepen.

Daar waar de Autoriteit haar besluit 
handhaaft, neemt de Raad een besluit op 
basis van een meerderheid van het aantal 
uitgebrachte stemmen, tijdens een van 
zijn vergaderingen uiterlijk twee maanden 
nadat de Autoriteit de lidstaat op de 
hoogte heeft gebracht als bepaald in de 
vorige alinea, ten aanzien van de vraag of 
het besluit van de Autoriteiten wordt 
gehandhaafd.

Or. en

Amendement 464
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daar waar de Autoriteit haar besluit 
handhaaft, beslist de Raad, handelend met 
gekwalificeerde meerderheid als bepaald in 
artikel 205 van het Verdrag, binnen twee 
maanden of het besluit van de Autoriteiten 
wordt gehandhaafd of herroepen.

Daar waar de Autoriteit haar besluit 
handhaaft, beslist de Raad, handelend met 
gekwalificeerde meerderheid als bepaald in 
artikel 205 van het Verdrag, binnen twee 
maanden of het besluit van de Autoriteiten 
wordt gehandhaafd.

Or. en
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Amendement 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daar waar de Autoriteit haar besluit 
handhaaft, beslist de Raad, handelend met 
gekwalificeerde meerderheid als bepaald in 
artikel 205 van het Verdrag, binnen twee 
maanden of het besluit van de Autoriteiten 
wordt gehandhaafd of herroepen.

Daar waar de Autoriteit haar besluit 
handhaaft, beslist de Raad, handelend met 
gekwalificeerde meerderheid als bepaald in 
artikel 205 van het Verdrag, binnen twee 
maanden of het besluit van de Autoriteiten 
wordt gehandhaafd.

Or. en

Motivering

Het belangrijkste doel van dit amendement is om een einde te maken aan de onzekerheid in die 
gevallen waarin de Raad geen besluit neemt binnen de vastgestelde periode van twee maanden. 
Het feit dat de Raad geen actie onderneemt in verband met een belangrijk onderwerp als de 
budgettaire verantwoordelijkheid van een lidstaat mag niet leiden tot negatieve consequenties 
voor de lidstaat. Derhalve wordt voorgesteld om het betwiste besluit van de Autoriteit als 
beëindigd te beschouwen na het verstrijken van de periode van twee maanden, waarin de Raad 
geacht werd zijn besluit bekend te maken.   

Amendement 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daar waar de Raad besluit om het besluit 
van de Autoriteit te handhaven of daar 
waar de Raad binnen twee maanden geen 
besluit neemt, wordt de opschorting van 
dat besluit onmiddellijk beëindigd.

Daar waar de Raad besluit om het besluit 
van de Autoriteit te handhaven, wordt de 
opschorting van dat besluit onmiddellijk 
beëindigd. 

Or. en

Motivering

Het belangrijkste doel van dit amendement is om een einde te maken aan de onzekerheid in die 
gevallen waarin de Raad geen besluit neemt binnen de vastgestelde periode van twee maanden. 
Het feit dat de Raad geen actie onderneemt in verband met een belangrijk onderwerp als de 
budgettaire verantwoordelijkheid van een lidstaat mag niet leiden tot negatieve consequenties 
voor de lidstaat. Derhalve wordt voorgesteld om het betwiste besluit van de Autoriteit als 



AM\809582NL.doc 47/102 PE439.927v01-00

NL

beëindigd te beschouwen na het verstrijken van de periode van twee maanden, waarin de Raad 
geacht werd zijn besluit bekend te maken. 

Amendement 467
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daar waar de Raad besluit om het besluit 
van de Autoriteit te handhaven of daar 
waar de Raad binnen twee maanden geen 
besluit neemt, wordt de opschorting van 
dat besluit onmiddellijk beëindigd.

Daar waar de Raad besluit om het besluit 
van de Autoriteit te herroepen of daar waar 
de Raad binnen twee maanden geen besluit 
neemt, wordt de opschorting van dat 
besluit onmiddellijk herroepen.

Or. en

Amendement 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daar waar de Raad binnen twee maanden 
geen besluit neemt, wordt het besluit 
beëindigd.

Or. en

Motivering

Het belangrijkste doel van dit amendement is om een einde te maken aan de onzekerheid in die 
gevallen waarin de Raad geen besluit neemt binnen de vastgestelde periode van twee maanden. 
Het feit dat de Raad geen actie onderneemt in verband met een belangrijk onderwerp als de 
budgettaire verantwoordelijkheid van een lidstaat mag niet leiden tot negatieve consequenties 
voor de lidstaat. Derhalve wordt voorgesteld om het betwiste besluit van de Autoriteit als 
beëindigd te beschouwen na het verstrijken van de periode van twee maanden, waarin de Raad 
geacht werd zijn besluit bekend te maken. 
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Amendement 469
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In zijn kennisgeving rechtvaardigt de 
lidstaat waarom en toont hij duidelijk aan 
hoe het besluit aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden afbreuk doet.

In zijn kennisgeving rechtvaardigt de 
lidstaat waarom en toont hij duidelijk aan 
hoe het besluit aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden afbreuk doet. In dat 
geval wordt het besluit van de Autoriteit 
opgeschort.

Or. en

Amendement 470
Pervenche Berès

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Raad, handelend met gekwalificeerde 
meerderheid als bepaald in artikel 205 
van het Verdrag, beslist binnen tien 
werkdagen of het besluit van de Autoriteit 
wordt gehandhaafd dan wel herroepen.

De Autoriteit herroept haar besluit of 
geeft een passende toelichting van haar 
redenen om het te handhaven.

Or. en

Motivering

De exorbitante aard van deze clausule roept om een beperking van de werking ervan tot een 
mechanisme op basis van het beginsel “comply or explain” (naleven of motiveren), in het 
bijzonder met betrekking tot de onafhankelijkheid van de ETA’s. 

Amendement 471
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Raad, handelend met gekwalificeerde 
meerderheid als bepaald in artikel 205 van 

De Raad, handelend met gekwalificeerde 
meerderheid als bepaald in artikel 16 van 
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het Verdrag, beslist binnen tien werkdagen 
of het besluit van de Autoriteit wordt 
gehandhaafd dan wel herroepen.

het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, beslist binnen tien werkdagen of het 
besluit van de Autoriteit wordt 
gehandhaafd.

Or. en

Amendement 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Raad, handelend met gekwalificeerde 
meerderheid als bepaald in artikel 205 van 
het Verdrag, beslist binnen tien werkdagen 
of het besluit van de Autoriteit wordt 
gehandhaafd dan wel herroepen.

De Raad, handelend met gekwalificeerde 
meerderheid als bepaald in lid 2, vijfde 
alinea, beslist binnen tien werkdagen of 
het besluit van de Autoriteit wordt 
gehandhaafd dan wel herroepen.

Or. en

Amendement 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Raad, handelend met gekwalificeerde 
meerderheid als bepaald in artikel 205 van 
het Verdrag, beslist binnen tien werkdagen 
of het besluit van de Autoriteit wordt 
gehandhaafd dan wel herroepen.

De Raad, handelend met gekwalificeerde 
meerderheid als bepaald in artikel 16 van 
het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, beslist binnen tien werkdagen of het 
besluit van de Autoriteit wordt herroepen.

Or. en

Motivering

De aard van de besluiten die worden genomen overeenkomstig artikel 10, lid 2 is zeer bijzonder, 
aangezien ze genomen zullen worden in de “crisissituatie”. Om deze reden en rekening houdend 
met de omstandigheden en het professionele karakter van het besluit van de EAVB is het 
gerechtvaardigd om een striktere regel in te voeren voor de herroeping van een dergelijk besluit. 
Hierbij dient in herinnering te worden gebracht dat het alleen mogelijk is om dergelijke 
besluiten uit te vaardigen, nadat is vastgesteld “dat er sprake is van een noodsituatie”.  
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Amendement 474
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval de Raad binnen tien werkdagen 
geen besluit neemt, wordt het besluit van 
de Autoriteit geacht gehandhaafd te 
worden.

Ingeval de Raad binnen tien werkdagen 
geen besluit neemt, wordt het besluit van 
de Autoriteit geacht ingetrokken te 
worden.

Or. en

Amendement 475
Sari Essayah

Ontwerpverordening
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Besluiten die de Autoriteit neemt 
ingevolge de artikelen 9, 10 en 11 worden 
bekendgemaakt en vermelden de identiteit 
van de nationale toezichthoudende 
autoriteit of financiële instelling in kwestie 
en de hoofdinhoud van het besluit, 
rekening houdend met het legitieme 
belang van financiële instellingen bij de 
bescherming van hun bedrijfsgeheimen.

5. Besluiten die de Autoriteit neemt 
ingevolge de artikelen 9, 10 en 11 worden 
bekendgemaakt en vermelden de identiteit 
van de nationale toezichthoudende 
autoriteit of financiële instelling in kwestie 
en de hoofdinhoud van het besluit, tenzij 
de bekendmaking strijdig zou zijn met het 
legitieme belang van financiële instellingen 
bij de bescherming van hun 
bedrijfsgeheimen of een ernstige 
bedreiging zou kunnen vormen voor de 
stabiliteit van het volledige financiële 
systeem of een deel ervan in de 
Gemeenschap.

Or. en
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Amendement 476
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 25 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voorzitter, zonder stemrecht; a) de voorzitter, met doorslaggevende 
stem;

Or. en

Amendement 477
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 25 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de vice-voorzitter, met 
doorslaggevende stem indien optredend 
als vervanger van de voorzitter

Or. en

Amendement 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 25 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) twee vertegenwoordigers van de 
Stakeholdersgroep inzake banken, van 
wie een als vertegenwoordiger van de 
KMO’s, laatstgenoemde zonder stemrecht.

Or. en
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Amendement 479
Peter Skinner

Ontwerpverordening
Artikel 26 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van artikel 11 roept 
de raad van toezichthouders om de 
schikking van het meningsverschil te 
vergemakkelijken een panel bijeen 
bestaande uit de voorzitter en twee van zijn 
leden die geen vertegenwoordiger zijn van 
de nationale toezichthoudende autoriteiten 
welke partij zijn bij de overeenkomst.

2. Voor de toepassing van artikel 11 roept 
de raad van toezichthouders om de 
onpartijdige schikking van het 
meningsverschil te vergemakkelijken een 
onafhankelijk panel bijeen bestaande uit 
de voorzitter en vier leden van de raad van 
toezichthouders. De voorzitter selecteert 
de leden van het panel uit de leden van de 
raad van toezichthouders. Geen van de 
leden van het panel van de raad van 
toezichthouders mag worden geselecteerd 
uit een nationale toezichthoudende
autoriteit die partij is bij het 
meningsverschil, noch mogen de leden 
enig belang bij het conflict hebben.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om het panel uit te breiden om een grotere diversiteit aan meningen tijdens 
de besluitvorming mogelijk te maken.

Amendement 480
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 26 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van artikel 11 roept 
de raad van toezichthouders om de 
schikking van het meningsverschil te 
vergemakkelijken een panel bijeen 
bestaande uit de voorzitter en twee van zijn 
leden die geen vertegenwoordiger zijn van 
de nationale toezichthoudende autoriteiten 
welke partij zijn bij de overeenkomst.

2. Voor de toepassing van artikel 11 roept 
de raad van toezichthouders om de 
schikking van het meningsverschil te
vergemakkelijken een panel bijeen 
bestaande uit de voorzitter, twee leden van 
de raad van toezichthouders en twee 
personen die worden geselecteerd uit een 
lijst van deskundigen die de voorzitter 
beheert. Geen lid van het panel van de 
raad van toezichthouders wordt 
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geselecteerd uit een nationale 
toezichthoudende autoriteit die partij is bij
het meningsverschil, noch mogen de leden 
enig belang bij het conflict hebben. Het 
panel neemt een besluit bij eenvoudige 
meerderheid.

Or. en

Amendement 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 26 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van artikel 11 roept 
de raad van toezichthouders om de
schikking van het meningsverschil te 
vergemakkelijken een panel bijeen 
bestaande uit de voorzitter en twee van zijn 
leden die geen vertegenwoordiger zijn van 
de nationale toezichthoudende autoriteiten 
welke partij zijn bij de overeenkomst.

2. Voor de toepassing van artikel 11 roept 
de raad van toezichthouders om een 
onpartijdige schikking van het 
meningsverschil te vergemakkelijken een 
onafhankelijk panel bijeen bestaande uit 
de voorzitter en twee van zijn leden die 
geen vertegenwoordiger zijn van de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
welke partij zijn bij het meningsverschil en 
die geen belang hebben bij het conflict.

Or. en

Amendement 482
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 26 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van artikel 11 roept 
de raad van toezichthouders om de 
schikking van het meningsverschil te 
vergemakkelijken een panel bijeen 
bestaande uit de voorzitter en twee van zijn 
leden die geen vertegenwoordiger zijn van 
de nationale toezichthoudende autoriteiten 
welke partij zijn bij de overeenkomst.

2. Voor de toepassing van artikel 11 roept 
de voorzitter om de schikking van het 
meningsverschil te vergemakkelijken een 
panel bijeen bestaande uit de voorzitter en 
twee van zijn leden die geen 
vertegenwoordiger zijn van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten welke partij 
zijn bij het meningsverschil.

Or. en
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Amendement 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ontwerpverordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het panel is evenwichtig 
samengesteld en vertegenwoordigt de 
Europese Unie in haar geheel. Mandaten 
overlappen elkaar en er wordt gebruik 
gemaakt van een geschikt rotatiesysteem.

Or. en

Amendement 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Raad van toezichthouders stelt 
een panel van deskundigen samen 
bestaande uit een beperkt aantal 
onafhankelijke individuen op hoog niveau 
die toegewijd zijn aan de doelstellingen 
van de Europese Unie. 
Het panel van deskundigen heeft de 
volgende taken:
a) meningen formuleren ten aanzien van 
het werkprogramma van de Autoriteit;
b) de Autoriteit ondersteunen bij de 
vaststelling van prioriteiten;
c) de Autoriteit attent maken op 
inconsistenties in de regelgeving binnen 
de interne markt en gebieden aanwijzen 
voor verder werk; en
d) de Autoriteit informeren over 
belangrijke marktontwikkelingen.
De Autoriteit zorgt voor toereikende 
secretariaatsondersteuning voor het panel 
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van deskundigen.

Or. en

Amendement 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 26 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De ambtstermijn van de leden van 
het panel van deskundigen bedraagt twee 
en een half jaar, waarna een nieuwe 
selectieprocedure plaatsvindt.
De leden kunnen twee opeenvolgende 
ambtstermijnen vervullen.

Or. en

Amendement 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 26 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Het panel van deskundigen stelt 
zijn reglement van orde vast.

Or. en

Amendement 487
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De leden van de raad van 
toezichthouders en hun medewerkers 
mogen niet hebben gewerkt voor of 
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diensten hebben geleverd aan financiële 
instellingen gedurende de drie 
voorgaande jaren, noch mogen zij dit 
doen in de drie jaren nadat zij hun 
verantwoordelijkheden in de Autoriteit 
hebben neergelegd.

Or. en

Amendement 488
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van toezichthouders benoemt de 
voorzitter. 

3. De raad van toezichthouders benoemt de 
voorzitter en de vice-voorzitter.

Or. en

Amendement 489
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 28 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De raad van toezichthouders stelt, 
op basis van een voorstel van de raad van 
bestuur, het jaarverslag op over de 
werkzaamheden van de Autoriteit op basis 
van het in artikel 38, lid 7 genoemde 
ontwerpjaarverslag en doet dit verslag 
uiterlijk op 15 juni toekomen aan het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie, de Europese Rekenkamer en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité. Het verslag wordt openbaar 
gemaakt. 

Or. en
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Amendement 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ontwerpverordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van toezichthouders handelt, voor 
besluiten als bepaald in de artikelen 7, 8 
en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid van 
zijn leden, als bepaald in artikel 205 van 
het Verdrag.

De raad van toezichthouders handelt op 
basis van gewone meerderheid van zijn 
leden.

Alle andere besluiten van de raad van 
toezichthouders worden bij eenvoudige 
meerderheid van de leden genomen.

Or. en

Motivering

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting modalities 
within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EIOPA. It will also reflect 
the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the EIOPA is planed 
to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the EIOPA will be 
perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public trust toward it, and 
a repute in case of such authority shall be considered as an important value. Finally, the 
professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not necessary linked with 
the size of the Member State. 

Amendement 491
Jean-Paul Gauzès

Ontwerpverordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van toezichthouders handelt, 
voor besluiten als bepaald in de artikelen 
7, 8 en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid van 
zijn leden, als bepaald in artikel 205 van 
het Verdrag.

1. De raad van toezichthouders handelt op 
basis van gekwalificeerde meerderheid van 
zijn leden, als bepaald in artikel 16 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
in artikel 3 van het protocol (nr. 36) 
inzake de overgangsbepalingen dat aan 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en aan het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie is gehecht.
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Alle andere besluiten van de raad van 
toezichthouders worden bij eenvoudige 
meerderheid van de leden genomen.

Or. en

Motivering

De gekwalificeerde meerderheid is geschikt voor alle besluiten die de EAVB neemt (derhalve 
niet alleen technische normen, richtsnoeren en aanbevelingen zoals de Commissie voorstelt). 
Door de invoering van stemming bij gekwalificeerde meerderheid zou in feite het beste 
evenwicht worden bereikt, waarin het economische belang van iedere nationale toezichthouder 
wordt weerspiegeld.

Amendement 492
Carl Haglund

Ontwerpverordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van toezichthouders handelt, 
voor besluiten als bepaald in de artikelen 
7, 8 en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid 
van zijn leden, als bepaald in artikel 205 
van het Verdrag.

1. Besluiten van de raad van 
toezichthouders worden genomen bij 
eenvoudige meerderheid van zijn leden, 
overeenkomstig het beginsel dat ieder lid 
één stem heeft.

Alle andere besluiten van de raad van 
toezichthouders worden bij eenvoudige 
meerderheid van de leden genomen.

Or. en

Motivering

De raad van toezichthouders bestaat uit gerespecteerde deskundigen op hun gebieden en de 
besluitvorming moet altijd plaatsvinden op basis van het beginsel dat de stem van ieder lid 
dezelfde waarde heeft. Een gekwalificeerde meerderheid is niet nodig om de EBA in staat te 
stellen haar doelstellingen te bereiken, terwijl een eenvoudige meerderheid onder gelijke 
voorwaarden waarborgt dat de opinies van alle deskundigen op dezelfde wijze behandeld 
worden. 
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Amendement 493
Othmar Karas

Ontwerpverordening
Artikel 29 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van toezichthouders handelt, 
voor besluiten als bepaald in de artikelen 
7, 8 en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid 
van zijn leden, als bepaald in artikel 205 
van het Verdrag. 

1. De raad van toezichthouders neemt zijn 
besluiten bij eenvoudige meerderheid 
overeenkomstig het principe dat elk lid 
één stem heeft.

Alle andere besluiten van de raad van 
toezichthouders worden bij eenvoudige 
meerderheid van de leden genomen.

Or. de

Motivering

Een nieuwe architectuur voor toezicht mag er niet toe leiden dat de medezeggenschap van kleine 
landen ten gunste van grotere landen wordt ingeperkt. De besluiten van de raad van 
toezichthouders moeten bij eenvoudige meerderheid worden genomen overeenkomstig het 
principe dat elk lid één stem heeft.

Amendement 494
Sari Essayah

Ontwerpverordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van toezichthouders handelt, 
voor besluiten als bepaald in de artikelen 
7, 8 en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid 
van zijn leden, als bepaald in artikel 205 
van het Verdrag.

1. Besluiten van de raad van 
toezichthouders worden genomen bij 
eenvoudige meerderheid van zijn leden, 
overeenkomstig het beginsel dat ieder lid 
één stem heeft.

Alle andere besluiten van de raad van 
toezichthouders worden bij eenvoudige 
meerderheid van de leden genomen.

Or. en
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Amendement 495
Olle Schmidt

Ontwerpverordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van toezichthouders handelt, 
voor besluiten als bepaald in de artikelen 
7, 8 en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid 
van zijn leden, als bepaald in artikel 205 
van het Verdrag.

1. Besluiten van de raad van 
toezichthouders worden genomen bij 
eenvoudige meerderheid van zijn leden, 
overeenkomstig het beginsel dat ieder lid 
één stem heeft.

Alle andere besluiten van de raad van 
toezichthouders worden bij eenvoudige 
meerderheid van de leden genomen.

Or. en

Motivering

De raad van toezichthouders bestaat uit gerespecteerde deskundigen op hun gebieden en de 
besluitvorming moet altijd plaatsvinden op basis van het beginsel dat de stem van ieder lid 
dezelfde waarde heeft. Een gekwalificeerde meerderheid is niet nodig om de EBA in staat te 
stellen haar doelstellingen te bereiken, terwijl een eenvoudige meerderheid onder gelijke 
voorwaarden waarborgt dat de opinies van alle deskundigen op dezelfde wijze behandeld 
worden. 

Amendement 496
Peter Skinner

Ontwerpverordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van toezichthouders handelt, 
voor besluiten als bepaald in de artikelen 
7, 8 en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid van 
zijn leden, als bepaald in artikel 205 van 
het Verdrag. 

1. De raad van toezichthouders handelt, 
voor besluiten als bepaald in de artikelen 7 
tot en met 11 en alle op grond van 
hoofdstuk VI vastgestelde maatregelen en 
besluiten, op basis van gekwalificeerde 
meerderheid van zijn leden, als bepaald in 
artikel 16, lid 4 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en in 
artikel 3 van het protocol (nr. 36) inzake 
de overgangsbepalingen dat aan het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
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aan het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie is gehecht.

Or. en

Motivering

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:- For 
Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement for 
qualified majority voting. - For Article 9, the Authority assumes the power to declare an 
infringement of EU law, which is in general assigned to the European Commission in a more 
cumbersome procedure. Given these additional powers, it should be necessary that a qualified 
majority of the Board of Supervisors agrees to such a declaration. - For Article 10, the 
possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities necessitates the need 
for decision-making by national supervisory authorities proportionally to their relative weight 
the Member States they represent within the EU. - For Article 11(3), the binding nature of the 
decision on a previously unsettled disagreement again takes the character of infringing upon 
national sovereignty, and so is again best agreed in a procedure that requires qualified majority 
voting.

Amendement 497
Astrid Lulling

Ontwerpverordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van toezichthouders handelt, 
voor besluiten als bepaald in de artikelen 
7, 8 en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid van 
zijn leden, als bepaald in artikel 205 van 
het Verdrag. 

1. Besluiten van de raad van 
toezichthouders worden genomen bij 
eenvoudige meerderheid van zijn leden, 
overeenkomstig het beginsel dat ieder lid 
één stem heeft.

Or. en

Motivering

Dit amendement keert eenvoudigweg de volgorde van de eerste en tweede alinea om voor meer 
juridische samenhang door eerst de algemene regel te noemen en daarna pas de uitzonderingen. 
In het amendement is ook de suggestie van de rapporteur opgenomen om de tekst aan te passen 
aan de verwijzing in het Verdrag van Lissabon.
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Amendement 498
Diogo Feio

Ontwerpverordening
Artikel 29 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van toezichthouders handelt, 
voor besluiten als bepaald in de artikelen 7, 
8 en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid van 
zijn leden, als bepaald in artikel 205 van 
het Verdrag.
Alle andere besluiten van de raad van 
toezichthouders worden bij eenvoudige 
meerderheid van de leden genomen.

1. De raad van toezichthouders handelt, 
voor besluiten als bepaald in de artikelen 7, 
8 en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid van 
zijn leden, als bepaald in artikel 16 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie.
Voor alle andere besluiten beslist de raad 
van toezichthouders bij eenvoudige 
meerderheid, waarbij ieder lid één stem 
heeft.

Or. en

Amendement 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van toezichthouders handelt, 
voor besluiten als bepaald in de artikelen 7, 
8 en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid van 
zijn leden, als bepaald in artikel 205 van 
het Verdrag.

1. De raad van toezichthouders handelt, 
voor besluiten als bepaald in de artikelen 7, 
8 en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid van 
zijn leden, als bepaald in artikel 16 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
in artikel 3 van het protocol (nr. 36) 
inzake de overgangsbepalingen dat aan 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en aan het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie is gehecht.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan het Verdrag van Lissabon.
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Amendement 500
Astrid Lulling

Ontwerpverordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle andere besluiten van de raad van 
toezichthouders worden bij eenvoudige 
meerderheid van de leden genomen.

De raad van toezichthouders handelt, 
voor besluiten als bepaald in de artikelen 
7, 8 en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid 
van zijn leden, als bepaald in artikel 16 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie.

Or. en

Motivering

Dit amendement keert eenvoudigweg de volgorde van de eerste en tweede alinea om voor meer 
juridische samenhang door eerst de algemene regel te noemen en daarna pas de uitzonderingen. 
In het amendement is ook de suggestie van de rapporteur opgenomen om de tekst aan te passen 
aan de verwijzing in het Verdrag van Lissabon.

Amendement 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ontwerpverordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur is samengesteld uit 
de voorzitter, een vertegenwoordiger van 
de Commissie en vier leden die door de 
raad van toezichthouders uit zijn leden 
worden verkozen. 

1. De raad van bestuur is samengesteld uit 
de voorzitter en zes leden die door de raad 
van toezichthouders uit zijn leden worden 
verkozen. 

Or. en

Motivering

De EAVB moet zo onafhankelijk mogelijk zijn. Om deze reden wordt de invloed van de Europese 
Commissie op de werkzaamheden van de Autoriteit beperkt. Het voorgestelde amendement heeft 
tot doel de vertegenwoordiger van de Commissie uit de raad van bestuur van de EAVB te 
verwijderen. De EBA wordt gecontroleerd door de toezichthouders zelf. De aanwezigheid van de 
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vertegenwoordiger van de Commissie in de raad van toezicht van de EAVB, als lid zonder 
stemrecht, is voldoende om de passende uitwisseling van informatie en passende communicatie 
tussen de Commissie en de EAVB te waarborgen.

Amendement 502
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk lid, uitgezonderd de voorzitter, heeft 
een plaatsvervanger, die het lid van de raad 
van bestuur vervangt als dat lid niet 
aanwezig kan zijn. 

Elk lid heeft een plaatsvervanger, die het 
lid van de raad van bestuur vervangt als dat 
lid niet aanwezig kan zijn. De voorzitter 
kan worden vervangen door de vice-
voorzitter en leden als plaatsvervangers 
die worden aangewezen overeenkomstig 
artikel 25, lid 2.

Or. en

Amendement 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ontwerpverordening
Artikel 30 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoerend directeur neemt deel aan de 
bijeenkomsten van de raad van bestuur, 
maar heeft geen stemrecht.

De uitvoerend directeur en een 
vertegenwoordiger van de Commissie 
nemen deel aan de bijeenkomsten van de 
raad van bestuur, maar hebben geen 
stemrecht.

Or. en

Amendement 504
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 30 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van bestuur komt ten minste De raad van bestuur komt ten minste 
voorafgaand aan iedere vergadering van 
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halfjaarlijks in gewone zitting bijeen. de raad van toezicht bijeen en zo vaak als 
de raad van bestuur dit nodig acht.

Or. en

Amendement 505
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 31 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Noch lidstaten, instellingen of organen 
van de Europese Unie, noch enig ander 
overheids- of particulier orgaan poogt 
invloed uit te oefenen op de leden van de 
raad van bestuur.

Or. en

Amendement 506
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 31 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig het in artikel 54 
genoemde Statuut zijn leden van de raad 
van bestuur ambtshalve verplicht om zich 
ook na uitdiensttreding te gedragen met 
integriteit en discretie in verband met het 
accepteren van bepaalde benoemingen of 
voordelen.

Or. en
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Amendement 507
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De raad van bestuur keurt na 
raadpleging van de raad van 
toezichthouders het jaarverslag over de 
activiteiten van de Autoriteit goed op basis 
van het in artikel 38, lid 7, bedoelde 
ontwerpverslag en bezorgt dat verslag 
tegen 15 juni aan het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie, de 
Rekenkamer en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité. Dit 
verslag wordt gepubliceerd.

Schrappen

Or. en

Amendement 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De raad van bestuur keurt na 
raadpleging van de raad van 
toezichthouders het jaarverslag over de 
activiteiten van de Autoriteit goed op basis 
van het in artikel 38, lid 7, bedoelde 
ontwerpverslag en bezorgt dat verslag 
tegen 15 juni aan het Europees Parlement, 
de Raad, de Commissie, de Rekenkamer en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité. Dit verslag wordt gepubliceerd.

6. De raad van bestuur keurt na 
raadpleging van de raad van 
toezichthouders een verslag over de 
activiteiten van de Autoriteit goed op basis 
van het in artikel 38, lid 7, bedoelde 
ontwerpverslag en bezorgt het verslag 
tegen 15 juni aan het Europees Parlement, 
de Raad, de Commissie, de Rekenkamer en 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité. Dit verslag wordt gepubliceerd.

Or. en
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Amendement 509
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 32 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De raad van bestuur benoemt en 
ontslaat de leden van de raad van beroep 
overeenkomstig artikel 44, leden 3 en 5.

Schrappen

Or. en

Amendement 510
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 32 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De raad van bestuur benoemt en 
ontslaat de leden van de raad van beroep 
overeenkomstig artikel 44, leden 3 en 5.

Schrappen

Or. en

Amendement 511
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit wordt vertegenwoordigd 
door een voorzitter, die een voltijds, 
onafhankelijk deskundige is.

1. De Autoriteit wordt vertegenwoordigd 
door een voorzitter en een vice-voorzitter, 
die voltijdse, onafhankelijke deskundigen 
zijn.

De voorzitter is verantwoordelijk voor het 
voorbereiden van de werkzaamheden van 
de raad van toezichthouders en zit de 
vergaderingen van de raad van 
toezichthouders en de raad van bestuur 
voor. 

De voorzitter is verantwoordelijk voor het 
voorbereiden van de werkzaamheden van 
de raad van toezichthouders en zit de 
vergaderingen van de raad van 
toezichthouders en de raad van bestuur 
voor. 

De vice-voorzitter treedt op als 
plaatsvervanger van de voorzitter en is 
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verantwoordelijk voor externe 
betrekkingen met het Gemengde Comité, 
het ECSR en internationale organen.

Or. en

Amendement 512
Peter Skinner

Ontwerpverordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voorzitter wordt na een open 
selectieprocedure door de raad van 
toezichthouders benoemd op basis van 
verdienste, vaardigheden, kennis van 
financiële instellingen en markten en 
relevante ervaring met betrekking tot 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving.

2. De voorzitter wordt na een open 
selectieprocedure, die wordt beheerd door 
de raad van toezichthouders die de drie 
sterkste kandidaten selecteert en voorlegt 
aan het Europees Parlement, door het 
Europees Parlement benoemd op basis 
van verdienste, vaardigheden, kennis van 
financiële instellingen en markten en 
relevante ervaring met betrekking tot 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving.

Vóór de benoeming dient het Europees 
Parlement zijn goedkeuring te verlenen aan 
de door de raad van toezichthouders 
geselecteerde kandidaat.

Vóór de benoeming dient het Europees 
Parlement zijn goedkeuring te verlenen aan 
de drie door de raad van toezichthouders 
geselecteerde kandidaten en een van hen 
als voorzitter te benoemen.

De raad van toezichthouders kiest uit zijn 
leden ook een vervanger die de functies 
van de voorzitter uitoefent als deze afwezig 
is.

De raad van toezichthouders kiest uit zijn 
leden ook een vervanger die de functies 
van de voorzitter uitoefent als deze afwezig 
is.

Or. en

Motivering

Als de raad van toezichthouders de taak krijgt om de kandidatenlijst op te stellen, draagt dit bij 
aan het verwijderen van politieke overwegingen uit het initiële proces en wordt gewaarborgd dat 
de shortlist kandidaten met de hoogste technische kwalificaties bevat. Het Europees Parlement 
moet het laatste woord hebben over wie van de drie kandidaten benoemd wordt om 
democratische legitimiteit zeker te stellen.
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Amendement 513
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voorzitter wordt na een open 
selectieprocedure door de raad van 
toezichthouders benoemd op basis van 
verdienste, vaardigheden, kennis van 
financiële instellingen en markten en 
relevante ervaring met betrekking tot 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving.

2. De voorzitter wordt na een open 
selectieprocedure, die wordt beheerd door 
de raad van toezichthouders die de drie 
sterkste kandidaten selecteert en voorstelt 
aan het Europees Parlement, door het 
Europees Parlement benoemd op basis 
van verdienste, vaardigheden, kennis van 
financiële instellingen en markten en 
relevante ervaring met betrekking tot 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving.

Vóór de benoeming dient het Europees 
Parlement zijn goedkeuring te verlenen aan 
de door de raad van toezichthouders 
geselecteerde kandidaat.

Vóór de benoeming dient het Europees 
Parlement zijn goedkeuring te verlenen aan 
de drie door de raad van toezichthouders 
geselecteerde kandidaten en een van hen 
als voorzitter te benoemen.

De raad van toezichthouders kiest uit zijn 
leden ook een vervanger die de functies 
van de voorzitter uitoefent als deze afwezig 
is.

De raad van toezichthouders kiest uit zijn 
leden ook een vervanger die de functies 
van de voorzitter uitoefent als deze afwezig 
is.

Or. en

Amendement 514
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voorzitter wordt na een open 
selectieprocedure door de raad van 
toezichthouders benoemd op basis van 
verdienste, vaardigheden, kennis van 
financiële instellingen en markten en 
relevante ervaring met betrekking tot 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving.

2. De voorzitter wordt na een open 
selectieprocedure door de raad van 
toezichthouders benoemd op basis van 
verdienste, vaardigheden, kennis van 
financiële instellingen en markten en 
relevante ervaring met betrekking tot 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving met betrekking tot 
verzekerings-, herverzekerings- en 
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bedrijfspensioeninstellingen.

Or. en

Motivering

De voorzitter moet solide en bewezen ervaring hebben met verzekeringen alsmede met toezicht 
op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en de uitvoering van de richtlijn betreffende 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. 

Amendement 515
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voorzitter wordt na een open 
selectieprocedure door de raad van 
toezichthouders benoemd op basis van 
verdienste, vaardigheden, kennis van 
financiële instellingen en markten en 
relevante ervaring met betrekking tot 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving.

2. De voorzitter en de vice-voorzitter 
worden door de raad van toezichthouders 
benoemd op basis van verdienste, 
vaardigheden, kennis van financiële 
instellingen en markten en relevante 
ervaring met betrekking tot financieel 
toezicht en financiële regelgeving.

Vóór de benoeming dient het Europees 
Parlement zijn goedkeuring te verlenen aan 
de door de raad van toezichthouders 
geselecteerde kandidaat.

Vóór de benoeming dient het Europees 
Parlement zijn goedkeuring te verlenen aan 
de door de raad van toezichthouders 
geselecteerde kandidaten.

De raad van toezichthouders kiest uit zijn 
leden ook een vervanger die de functies 
van de voorzitter uitoefent als deze afwezig
is.

Bij afwezigheid van de voorzitter en vice-
voorzitter kiest de raad van toezichthouders 
uit zijn leden ook een tijdelijke vervanger 
die de functies van de voorzitter of de vice-
voorzitter uitoefent als deze afwezig zijn.

Or. en

Amendement 516
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig het in artikel 54 
genoemde Statuut is de voorzitter 
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ambtshalve verplicht om zich ook na 
uitdiensttreding te gedragen met 
integriteit en discretie in verband met het 
accepteren van bepaalde benoemingen of 
voordelen.

Or. en

Amendement 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ontwerpverordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Parlement kan de 
voorzitter ook verzoeken verslag uit te 
brengen over de uitvoering van zijn taken.

2. Er moet jaarlijks verslag over de 
werking van de Autoriteit worden 
uitgebracht aan het Europees Parlement, 
dat de voorzitter te allen tijde kan
verzoeken verslag uit te brengen over de 
uitvoering van zijn taken.

Or. de

Amendement 518
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitvoerend directeur wordt na een 
open selectieprocedure door de raad van 
toezichthouders benoemd op basis van 
verdienste, vaardigheden, kennis van 
financiële instellingen en markten, 
relevante ervaring met betrekking tot 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving en managementervaring.

2. De uitvoerend directeur wordt na een 
open selectieprocedure op voorstel van de 
raad van bestuur door de raad van 
toezichthouders benoemd op basis van 
verdienste, vaardigheden, kennis van 
financiële instellingen en markten, 
relevante ervaring met betrekking tot 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving en managementervaring.

Or. en
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Amendement 519
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In de loop van de negen maanden die 
voorafgaan aan het einde van het vijfjarige 
mandaat van de uitvoerend directeur, voert 
de raad van toezichthouders een 
beoordeling uit.

4. In de loop van de negen maanden die 
voorafgaan aan het einde van het vijfjarige 
mandaat van de uitvoerend directeur, voert 
de raad van bestuur een beoordeling uit.

Daarbij beoordeelt de raad van 
toezichthouders in het bijzonder:

Daarbij beoordeelt de raad van bestuur in 
het bijzonder

a) de in de eerste ambtstermijn behaalde 
resultaten en de wijze waarop die zijn 
bereikt;

a) de in de eerste ambtstermijn behaalde 
resultaten en de wijze waarop die zijn 
bereikt;

b) de taken en de behoeften van de 
Autoriteit in de komende jaren.

b) de taken en de behoeften van de 
Autoriteit in de komende jaren.

Rekening houdend met deze beoordeling 
kan de raad van toezichthouders het 
mandaat van de uitvoerend directeur één 
keer verlengen.

Rekening houdend met deze beoordeling 
kan de raad van bestuur het mandaat van 
de uitvoerend directeur één keer verlengen.

Or. en

Amendement 520
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 36 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De uitvoerend directeur kan slechts uit 
zijn functie worden ontheven door een 
besluit van de raad van toezichthouders.

5. De uitvoerend directeur kan slechts uit 
zijn functie worden ontheven door een 
besluit van de raad van toezichthouders en 
op voorstel van de raad van bestuur.

Or. en
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Amendement 521
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De uitvoerend directeur mag niet 
hebben gewerkt voor of diensten hebben 
geleverd aan financiële instellingen 
gedurende de drie voorgaande jaren, noch 
mag de uitvoerend directeur dit doen in de 
drie jaren na het neerleggen van zijn of 
haar verantwoordelijkheden in de 
Autoriteit.

Or. en

Amendement 522
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 37 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Overeenkomstig het in artikel 54 
genoemde Statuut is de uitvoerend 
directeur ambtshalve verplicht om zich 
ook na uitdiensttreding te gedragen met 
integriteit en discretie in verband met het 
accepteren van bepaalde benoemingen of 
voordelen.

Or. en

Amendement 523
Peter Skinner

Ontwerpverordening
Hoofdstuk IV – Afdeling 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst
GEMENGD COMITÉ VAN EUROPESE 
TOEZICHTHOUDENDE

EUROPESE TOEZICHTHOUDENDE 
AUTORITEIT (GEMENGD 



PE439.927v01-00 74/102 AM\809582NL.doc

NL

AUTORITEITEN ADVIESCOMITÉ )

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om vast te stellen dat het Gemengd Comité ook een adviesorgaan tussen ETA’s 
onderling en tussen de ETA’s en het ECSR is.

Amendement 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Hierbij wordt een Gemengd Comité van
Europese toezichthoudende autoriteiten 
opgericht.

1. Hierbij wordt de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Gemengd 
Comité) ("het Gemengd Comité")
opgericht met hoofdkantoor in Frankfurt.

Or. en

Amendement 525
Marianne Thyssen

Ontwerpverordening
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Gemengd Comité dient als forum 
waarmee de autoriteit regelmatig en nauw 
samenwerkt en zorgt voor de intersectorale 
samenhang met de Europese 
Bankautoriteit en de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten.

2. Het Gemengd Comité dient als forum 
waarmee de autoriteit regelmatig en nauw 
samenwerkt en zorgt voor de intersectorale 
samenhang met de andere ETA’s, in het 
bijzonder ten aanzien van.

– financiële conglomeraten;
– boekhouding en controle;
– microprudentiële analyses van 
sectoroverstijgende ontwikkelingen, 
risico’s en kwetsbaarheden voor de 
financiële stabiliteit;
– beleggingsproducten voor kleine 
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beleggers;
– maatregelen ter bestrijding van het 
witwassen van geld; en
– informatie-uitwisseling met het 
Europees Comité voor systeemrisico's en 
ontwikkeling van de betrekkingen tussen 
het Europees Comité voor systeemrisico's 
en de Europese toezichthoudende 
autoriteiten.

Or. en

Motivering

Het Gemengd Comité ontwikkelt verdere gebieden voor actie. Derhalve wordt voorgesteld om 
een aantal gebieden voor samenwerking in de voorschriften te specificeren. Op basis van het 
voorbereidende werk van het Gemengd Comité worden de definitieve besluiten genomen door 
zijn subcomités.

Amendement 526
Wolf Klinz

Ontwerpverordening
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Gemengd Comité dient als forum 
waarmee de autoriteit regelmatig en nauw 
samenwerkt en zorgt voor de intersectorale 
samenhang met de Europese 
Bankautoriteit en de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten.

2. Het Gemengd Comité dient als forum 
waarmee de autoriteit regelmatig en nauw 
samenwerkt en zorgt voor de intersectorale 
samenhang binnen alle pijlers van de 
Europese toezichthoudende autoriteit, in 
het bijzonder ten aanzien van: 
- financiële conglomeraten;
- boekhouding en controle;
- microprudentiële analyses voor de 
financiële stabiliteit;
- beleggingsproducten voor kleine 
beleggers; 
- maatregelen ter bestrijding van het 
witwassen van geld; en 
- informatie-uitwisseling met het 
Europees Comité voor systeemrisico's en 
ontwikkeling van de betrekkingen tussen 
het Europees Comité voor systeemrisico's 
en de pijlers van de Europese 
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toezichthoudende autoriteit.

Or. en

Amendement 527
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Gemengd Comité dient als forum 
waarmee de autoriteit regelmatig en nauw 
samenwerkt en zorgt voor de intersectorale 
samenhang met de Europese Bankautoriteit 
en de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten.

2. Het Gemengd Comité dient als forum 
waarmee de autoriteit regelmatig en nauw 
samenwerkt en zorgt voor de intersectorale 
samenhang met de Europese Bankautoriteit 
en de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten; het Gemengd Comité zorgt ook 
voor sectoroverkoepelende consistentie en 
coördinatie van het toezicht, in het 
bijzonder ten aanzien van:
- financiële conglomeraten;
- boekhouding en controle;
- microprudentiële analyses voor de 
financiële stabiliteit;
- beleggingsproducten voor kleine 
beleggers; 
- maatregelen ter bestrijding van het 
witwassen van geld; en 
- informatie-uitwisseling met het 
Europees Comité voor systeemrisico's en 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 528
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Gemengd Comité dient als forum
waarmee de autoriteit regelmatig en nauw 
samenwerkt en zorgt voor de intersectorale 

2. Het Gemengd Comité dient als 
overkoepelende structuur van het ESFT
waarmee de autoriteit regelmatig en nauw 
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samenhang met de Europese Bankautoriteit 
en de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten.

samenwerkt en zorgt voor de intersectorale 
samenhang met de Europese Bankautoriteit 
en de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten.

Or. en

Amendement 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpverordening
Artikel 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 bis
Toezicht

1. Het Gemengd Comité voert de taken uit 
van consoliderende toezichthouder met 
betrekking tot alle deelnemers aan de 
financiële markt en de belangrijkste 
deelnemers aan de financiële markt 
overeenkomstig artikel 12 bis.
2. Het Gemengd Comité financiert deze 
werkzaamheden door bij iedere 
marktdeelnemer die onder zijn toezicht 
valt een vergoeding te innen op basis van 
het risico dat de deelnemer loopt om in 
liquidatie te gaan. 

Or. en

Amendement 530
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Gemengd Comité bestaat uit de 
voorzitter en de voorzitters van de 
Europese Bankautoriteit en van de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten en, waar van toepassing, de 
voorzitter van een overeenkomstig artikel 

1. Het Gemengd Comité bestaat uit een 
onafhankelijke voorzitter, een 
onafhankelijke vice-voorzitter en de 
voorzitters van de Europese Bankautoriteit 
en van de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten en, waar van 
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43 opgericht subcomité. toepassing, de voorzitter van een 
overeenkomstig artikel 43 opgericht 
subcomité.

Or. en

Amendement 531
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 42 bis
1. Het Gemengd Comité houdt toezicht op 
en coördineert de colleges van 
toezichthouders die het toezicht uitvoeren 
op de grote grensoverschrijdende 
financiële instellingen die geacht worden 
belangrijk te zijn voor het systeem.
2. De lijst van financiële instellingen die 
belangrijk zijn voor het systeem in de zin 
van artikel 2, lid 1 wordt opgesteld door 
het ECSR in nauw overleg met het 
Gemengd Comité.
3. Het Gemengd Comité kan besluiten om 
de directe verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden die in deze verordening aan 
de Autoriteit worden toegekend over te 
nemen voor individuele financiële 
instellingen, na passend overleg met de 
instellingen die onder toezicht staan en de 
raden en stakeholdersgroepen van de 
autoriteiten in kwestie, met name in het 
geval van financiële conglomeraten en 
instellingen die sectoroverschrijdend 
actief zijn binnen de 
bevoegdheidsgebieden van meer dan een 
autoriteit.

Or. en
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Amendement 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpverordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44
Samenstelling

Schrappen

1. De raad van beroep is een 
gemeenschappelijk orgaan van de 
Europese Bankautoriteit, de Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten.
2. De raad van beroep bestaat uit zes 
leden en zes vervangers, allen personen 
met relevante kennis en ervaring en geen 
deel uitmakend van het huidige personeel 
van de nationale toezichthoudende 
autoriteiten of van andere nationale of 
communautaire instellingen die bij de 
activiteiten van de Autoriteit betrokken 
zijn. De raad van beroep wijst zelf zijn 
voorzitter aan. De besluiten van de raad 
van beroep worden genomen met een 
meerderheid van de stemmen van ten 
minste vier van de zes leden. De raad van 
beroep wordt door de voorzitter 
samengeroepen wanneer dat noodzakelijk 
is.
3. Twee leden van de raad van beroep en 
twee vervangers worden na een in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakte oproep tot het indienen 
van voorstellen en na raadpleging van de 
raad van toezichthouders uit een door de 
Commissie voorgestelde lijst benoemd 
door de raad van bestuur van de 
Autoriteit.
De andere leden worden benoemd 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
…/… [EBA] en Verordening (EG) nr. 
…/… [EAEM].
4. De ambtstermijn van de leden van de 
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raad van beroep bedraagt vijf jaar. Deze 
termijn kan één keer worden verlengd.
5. Een lid van de raad van beroep, dat 
door de raad van bestuur van de Autoriteit 
is benoemd, kan tijdens zijn mandaat niet 
ontslagen worden, tenzij het op ernstige 
wijze is tekortgeschoten en de raad van 
bestuur daartoe na raadpleging van de 
raad van toezichthouders een besluit 
neemt. 
6. De Autoriteit, de Europese 
Bankautoriteit en de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten zorgen voor
adequate operationele en secretariële 
ondersteuning van de raad van beroep.

Or. en

Amendement 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 44 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van beroep bestaat uit zes leden
en zes vervangers, allen personen met 
relevante kennis en ervaring en geen deel 
uitmakend van het huidige personeel van 
de nationale toezichthoudende autoriteiten 
of van andere nationale of communautaire 
instellingen die bij de activiteiten van de 
Autoriteit betrokken zijn.

2. De raad van beroep bestaat uit zes leden 
en zes vervangers. De raad van beroep 
wordt samengesteld uit personen die geen 
deel uitmaken van het huidige personeel 
van de nationale toezichthoudende 
autoriteiten of van andere nationale of EU-
instellingen of financiële instellingen die 
bij de activiteiten van de Autoriteit 
betrokken zijn en die een goede reputatie 
hebben met aantoonbare relevante kennis 
en deskundigheid, met inbegrip van 
ervaring met toezicht op een voldoende 
hoog niveau op het gebied van het 
bankwezen, verzekeringen en 
bedrijfspensioenen, de effectenmarkten of 
andere financiële diensten, en ten minste 
twee leden met toereikende juridische 
deskundigheid die deskundig juridisch 
advies kunnen geven over de manier 
waarop de Autoriteit haar bevoegdheden 
uitoefent.
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Or. en

Amendement 534
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 44 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van beroep wijst zelf zijn
voorzitter aan.

De voorzitter, die door het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
gezamenlijk wordt benoemd, moet een 
juridische deskundige zijn.

Or. en

Amendement 535
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 44 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De besluiten van de raad van beroep 
worden genomen met een meerderheid van 
de stemmen van ten minste vier van de zes 
leden.

De besluiten van de raad van beroep 
worden genomen met een eenvoudige 
meerderheid, met een doorslaggevende 
stem voor de voorzitter.

Or. en

Amendement 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ontwerpverordening
Artikel 44 – lid 2 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De samenstelling van de raad van beroep 
is evenwichtig en vertegenwoordigt de 
Europese Unie in haar geheel.

Or. en
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Amendement 537
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 44 – lid 3 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Twee leden van de raad van beroep en 
twee vervangers worden na een in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakte oproep tot het indienen 
van voorstellen en na raadpleging van de 
raad van toezichthouders uit een door de 
Commissie voorgestelde lijst benoemd 
door de raad van bestuur van de Autoriteit.

3. De leden van de raad van beroep en de 
vervangers worden na overleg met de 
raden van bestuur van de Autoriteiten als 
volgt benoemd:

- twee leden en twee vervangers door de 
Raad;
- twee leden en twee vervangers door de 
Commissie;
- twee leden en twee vervangers door het 
Europees Parlement.

Or. en

Amendement 538
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 44 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Twee leden van de raad van beroep en 
twee vervangers worden na een in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakte oproep tot het indienen 
van voorstellen en na raadpleging van de 
raad van toezichthouders uit een door de 
Commissie voorgestelde lijst benoemd 
door de raad van bestuur van de 
Autoriteit.

3. Twee leden van de raad van beroep 
worden na een in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekendgemaakte oproep tot 
het indienen van voorstellen en na 
raadpleging van de raad van 
toezichthouders benoemd door het 
Europees Parlement, twee leden door de 
Raad en de overige twee leden door de 
Commissie.

Or. en
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Amendement 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 44 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Twee leden van de raad van beroep en 
twee vervangers worden na een in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakte oproep tot het indienen 
van voorstellen en na raadpleging van de 
raad van toezichthouders uit een door de 
Commissie voorgestelde lijst benoemd 
door de raad van bestuur van de 
Autoriteit.

3. De leden van de raad van beroep en hun 
vervangers worden na een in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakte oproep tot het indienen 
van voorstellen en na raadpleging van de 
raad van toezichthouders uit een door de 
Commissie voorgestelde lijst benoemd 
door het Europees Parlement. Ten minste 
een lid van de raad van beroep 
vertegenwoordigt een 
consumentenorganisatie, ten minste een 
lid vertegenwoordigt KMO's en een lid 
vertegenwoordigt de gemeenschap van 
onderzoekers. Laatstgenoemd lid en zijn 
vervanger worden benoemd door de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen.

Or. en

Amendement 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ontwerpverordening
Artikel 44 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Twee leden van de raad van beroep en 
twee vervangers worden na een in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakte oproep tot het indienen 
van voorstellen en na raadpleging van de 
raad van toezichthouders uit een door de 
Commissie voorgestelde lijst benoemd 
door de raad van bestuur van de Autoriteit. 

3. Twee leden van de raad van beroep en
twee vervangers worden na een in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakte oproep tot het indienen 
van voorstellen en na raadpleging van de 
raad van toezichthouders uit een door de 
Commissie voorgestelde lijst, na de in het 
Europees Parlement gehouden 
hoorzitting, benoemd door de raad van 
bestuur van de Autoriteit.

Or. en
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Amendement 541
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 44 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De andere leden worden benoemd 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
…/… [EBA] en Verordening (EG) nr. 
…/… [EAEM]. 

Schrappen

Or. en

Amendement 542
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 44 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De andere leden worden benoemd 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
…/… [EBA] en Verordening (EG) nr. 
…/… [EAEM]. 

Schrappen

Or. en

Amendement 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 44 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De andere leden worden benoemd 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
…/… [EBA] en Verordening (EG) nr. 
…/… [EAEM]. 

Schrappen

Or. en
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Amendement 544
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een lid van de raad van beroep, dat door 
de raad van bestuur van de Autoriteit is 
benoemd, kan tijdens zijn mandaat niet 
ontslagen worden, tenzij het op ernstige 
wijze is tekortgeschoten en de raad van 
bestuur daartoe na raadpleging van de raad 
van toezichthouders een besluit neemt.

5. Een lid van de raad van beroep kan 
tijdens zijn mandaat niet ontslagen worden, 
tenzij het op ernstige wijze is 
tekortgeschoten en de instelling die 
hem/haar heeft benoemd daartoe na 
raadpleging van de raad van 
toezichthouders een besluit neemt.

Or. en

Amendement 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ontwerpverordening
Artikel 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Schrappen

1. De leden van de raad van beroep zijn 
onafhankelijk bij het nemen van hun 
besluiten. Zij zijn niet gebonden aan enige 
instructie. Zij mogen geen enkele andere 
taak verrichten in de Autoriteit zelf of in 
de raad van bestuur of de raad van 
toezichthouders van de Autoriteit.
2. De leden van de raad van beroep 
mogen niet deelnemen aan de 
behandeling van een beroepsprocedure 
als zij daarbij een persoonlijk belang 
hebben, als zij eerder als 
vertegenwoordiger van een van de 
partijen bij de behandeling betrokken zijn 
geweest of als zij een rol hebben gespeeld 
bij het besluit waartegen beroep is 
ingesteld.
3. Indien een lid van de raad van beroep 
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om een van de in de leden 1 en 2 
genoemde redenen of om enige andere 
reden meent dat een medelid niet aan een 
beroepsprocedure zou mogen deelnemen, 
stelt het de raad van beroep daarvan in 
kennis.
4. Een lid van de raad van beroep kan om 
een van de in de leden 1 en 2 genoemde 
redenen of als aan zijn onpartijdigheid 
wordt getwijfeld, door een partij in de 
beroepsprocedure worden gewraakt.
Wraking kan niet zijn gegrond op de 
nationaliteit van leden en is niet 
ontvankelijk als de partij in de 
beroepsprocedure, terwijl zij op de hoogte 
was van een reden tot het maken van het 
bezwaar, toch reeds een andere 
procedurehandeling heeft verricht dan het 
maken van bezwaar tegen de 
samenstelling van de raad van beroep.
5. De raad van beroep beslist in de in de 
leden 1 en 2 bedoelde gevallen zonder 
deelname van het betrokken lid over de te 
nemen maatregelen.
Voor het nemen van deze beslissing wordt 
het betrokken lid in de raad van beroep 
vervangen door zijn plaatsvervanger, 
tenzij deze in een vergelijkbare situatie 
verkeert. In dat geval wijst de voorzitter 
een van de andere beschikbare 
plaatsvervangers aan.
6. De leden van de raad van beroep 
verbinden zich ertoe in het openbaar 
belang en onafhankelijk op te treden.
Daartoe leggen zij een 
verbintenisverklaring af alsmede een 
verklaring omtrent hun belangen, waarin 
zij hetzij verklaren dat zij geen belangen 
hebben die geacht zouden kunnen worden 
afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid, hetzij al hun directe 
en indirecte belangen vermelden die 
geacht zouden kunnen worden afbreuk te 
doen aan hun onafhankelijkheid.
Deze verklaringen worden jaarlijks 
schriftelijk openbaar gemaakt.



AM\809582NL.doc 87/102 PE439.927v01-00

NL

Or. en

Amendement 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ontwerpverordening
Artikel 46 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van beroep kan binnen de 
bepalingen van dit artikel elke 
bevoegdheid uitoefenen die binnen de 
bevoegdheid van de Autoriteit valt, dan 
wel de zaak terugverwijzen naar het 
bevoegde orgaan van de Autoriteit. Dit 
bevoegde orgaan van de Autoriteit is 
gebonden aan de beslissing van de raad van 
beroep.

5. De raad van beroep kan het door de 
bevoegde autoriteit genomen besluit 
bevestigen dan wel de zaak terugverwijzen 
naar het bevoegde orgaan van de 
Autoriteit. Dit bevoegde orgaan van de 
Autoriteit is gebonden aan de beslissing 
van de raad van beroep.

Or. en

Amendement 547
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 47 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten en de instellingen van 
de Europese Unie evenals iedere 
natuurlijke of rechtspersoon kunnen 
tegen besluiten van de Autoriteit 
rechtstreeks beroep instellen bij het 
Europees Hof van Justitie, 
overeenkomstig artikel 263 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Or. en
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Amendement 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ontwerpverordening
Artikel 48 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verplichte bijdragen van de voor 
toezicht op de financiële instellingen 
bevoegde nationale openbare autoriteiten; 

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien de EAVB een communautaire autoriteit zal zijn, zal de financiering ervan zoveel 
mogelijk worden gedragen door de EU-begroting. De onafhankelijkheid van de EAVB zal ook 
worden gewaarborgd. Om deze redenen is financiering van de EAVB door nationale 
toezichthouders niet van toepassing.

Amendement 549
Sari Essayah

Ontwerpverordening
Artikel 48 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verplichte bijdragen van de voor 
toezicht op de financiële instellingen 
bevoegde nationale openbare autoriteiten; 

Schrappen

Or. en

Amendement 550
Robert Goebbels

Ontwerpverordening
Artikel 48 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verplichte bijdragen van de voor toezicht 
op de financiële instellingen bevoegde 
nationale openbare autoriteiten; 

a) verplichte bijdragen van de voor toezicht 
op de financiële instellingen bevoegde 
nationale openbare autoriteiten die betaald 
worden overeenkomstig de weging van 
stemmen als bepaald in artikel 3, lid 3 van 
het protocol (nr. 36) inzake de 
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overgangsbepalingen dat aan het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en aan het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie is gehecht. In de zin van 
dit artikel blijft artikel 3, lid 3 van het 
protocol (nr. 36) inzake de 
overgangsbepalingen van kracht na de 
hierin vastgestelde einddatum van 31 
oktober 2014; 

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement definieert de bijdragen die de nationale toezichthoudende 
autoriteiten inzake verzekeringen moeten storten in de begroting van de EAVB. De voorgestelde 
regel is gebaseerd op de bestaande praktijk. 

Amendement 551
Marianne Thyssen

Ontwerpverordening
Artikel 48 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een subsidie van de Gemeenschap, die 
in de algemene begroting van de Europese 
Unie (afdeling Commissie) wordt 
opgenomen;

b) een subsidie van de Europese Unie, 
getoond in een aparte begrotingslijn in 
afdeling [XI] van de algemene begroting 
van de Europese Unie;

Or. en

Motivering

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. To 
enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 on 
the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community 
institutions and bodies and on the free movement of such data).
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Amendement 552
Marianne Thyssen

Ontwerpverordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tegen 15 februari van ieder jaar stelt 
de uitvoerend directeur een ontwerp op van 
de raming van de ontvangsten en uitgaven 
voor het volgende begrotingsjaar en stuurt 
hij dit voorontwerp van begroting samen 
met de personeelsformatie naar de raad van 
bestuur. De raad van bestuur stelt jaarlijks, 
op basis van het voorontwerp van de 
uitvoerend directeur, de raming van de 
ontvangsten en uitgaven van de Autoriteit 
voor het volgende begrotingsjaar vast. De 
raad van bestuur dient deze raming, die 
tevens een ontwerppersoneelsformatie 
bevat, uiterlijk op 31 maart bij de 
Commissie in. Alvorens de raming wordt 
vastgesteld, wordt het voorontwerp van de 
uitvoerend directeur goedgekeurd door de 
raad van toezichthouders.

1. Met uitzondering van het eerste jaar 
waarin de Autoriteit haar werk aanvangt 
en dat eindigt op 31 december 2011 (zie 
artikel 49, lid 6, onder a) stelt de 
uitvoerend directeur tegen 15 februari van 
ieder jaar een ontwerp op van de raming 
van de ontvangsten en uitgaven voor het 
volgende begrotingsjaar en stuurt hij dit 
voorontwerp van begroting samen met de 
personeelsformatie naar de raad van 
bestuur en de raad van toezichthouders. 
De raad van bestuur stelt jaarlijks, op basis 
van het voorontwerp van de uitvoerend 
directeur dat door de raad van 
toezichthouders is goedgekeurd, de raming 
van de ontvangsten en uitgaven van de 
Autoriteit voor het volgende begrotingsjaar 
vast. De raad van toezichthouders dient 
deze raming, die tevens een 
ontwerppersoneelsformatie bevat, uiterlijk 
op 31 maart bij de Commissie in. Alvorens 
de raming wordt vastgesteld, wordt het 
voorontwerp van de uitvoerend directeur 
goedgekeurd door de raad van bestuur.

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om de begrotingen van de ETA’s in het eerste jaar waarin zij hun werk 
aanvangen te laten goedkeuren door de leden van de respectievelijke niveau 3-comités, na 
overleg met de Commissie, waarna de begrotingen worden ingediend bij de Raad en het 
Parlement voor goedkeuring. Dit is van essentieel belang om de operationele onafhankelijkheid 
van de ETA’s te waarborgen, zodat ze hun werk beginnen op een solide financiële basis. Deze 
onafhankelijkheid krijgt tegenwicht doordat de ETA’s rekenschap moeten afleggen aan de 
politieke instellingen van de EU.  
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Amendement 553
Wolf Klinz

Ontwerpverordening
Artikel 49 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Onverminderd bovenstaande 
bepalingen wordt voor het eerste jaar 
waarin de Autoriteit haar werk aanvangt, 
dat eindigt op 31 december 2011, de 
begroting goedgekeurd door de leden van 
de niveau 3-comités, na overleg met de 
Europese Commissie, en vervolgens ter 
goedkeuring ingediend bij de 
begrotingsautoriteit.

Or. en

Amendement 554
Marianne Thyssen

Ontwerpverordening
Artikel 49 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Voor het eerste jaar waarin de 
Autoriteit haar werk aanvangt en dat 
eindigt op 31 december 2011 wordt de 
begroting goedgekeurd door de leden van 
de niveau 3-comités, na overleg met de 
Commissie, en vervolgens ter goedkeuring 
ingediend bij het Europees Parlement en 
de Raad.  

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om de begrotingen van de ETA’s in het eerste jaar waarin zij hun werk 
aanvangen te laten goedkeuren door de leden van de respectievelijke niveau 3-comités, na 
overleg met de Commissie, waarna de begrotingen worden ingediend bij de Raad en het 
Parlement voor goedkeuring. Dit is van essentieel belang om de operationele onafhankelijkheid 
van de ETA’s te waarborgen, zodat ze hun werk beginnen op een solide financiële basis. Deze 
onafhankelijkheid krijgt tegenwicht doordat de ETA’s rekenschap moeten afleggen aan de 
politieke instellingen van de EU. 
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Amendement 555
Marianne Thyssen

Ontwerpverordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Statuut, de Regeling welke van 
toepassing is op de andere personeelsleden 
en de regels die gezamenlijk door de 
instellingen van de Europese 
Gemeenschappen zijn vastgesteld ter 
uitvoering van genoemd Statuut en van 
genoemde Regeling zijn van toepassing op 
het personeel van de Autoriteit, met 
inbegrip van de uitvoerend directeur.

1. Het Statuut, de Regeling welke van 
toepassing is op de andere personeelsleden 
en de regels die gezamenlijk door de 
instellingen van de Europese 
Gemeenschappen zijn vastgesteld ter 
uitvoering van genoemd Statuut en van 
genoemde Regeling zijn van toepassing op 
het personeel van de Autoriteit, met Het 
Statuut, de Regeling welke van toepassing 
is op de andere personeelsleden en de 
regels die gezamenlijk door de instellingen 
van de Europese Gemeenschappen zijn 
vastgesteld ter uitvoering van genoemd 
Statuut en van genoemde Regeling zijn van 
toepassing op het personeel van de 
Autoriteit, met uitzondering van de 
voorzitter.

Or. en

Motivering

De voorzitter moet niet onderworpen zijn aan het Statuut van de EU. De arbeidsvoorwaarden 
voor de voorzitter moeten worden vastgesteld door de raad van toezichthouders, zoals ook reeds 
het geval is voor de president en leden van de directie van de Europese Centrale Bank. Gezien 
het feit dat de voorzitters deel uitmaken van het ECSR en het stuurcomité van het ECSR  is een 
benadering die consistent is met die van de ECB gepast.

Amendement 556
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 56 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij treden niet in dienst van financiële 
instellingen die eerder onder toezicht van 
het Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders stonden gedurende de 
eerste 18 maanden nadat zij hun ambt 
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hebben neergelegd.

Or. en

Amendement 557
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 59 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur besluit over de 
interne talenregeling van de Autoriteit.

2. De raad van toezichthouders besluit 
over de interne talenregeling van de 
Autoriteit.

Or. en

Amendement 558
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
Artikel 61 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor deelname aan het werk van de 
Autoriteit komen ook derde landen in 
aanmerking die wetgeving toepassen die 
als equivalent is erkend door de Europese 
Unie op de bevoegdheidsgebieden van de 
Autoriteit, als bepaald in artikel 1, lid 2, 
daar waar dergelijke deelname 
consistentie in toezichtresultaten die van 
direct belang zijn voor de Autoriteit en 
deze derde landen versterkt. Hun 
deelname is onderworpen aan het sluiten
van administratieve regelingen als 
bepaald in artikel 18. 

Or. en
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Amendement 559
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 61 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze deelname moet resulteren in een 
effectieve bilaterale en multilaterale 
informatie-uitwisseling tussen bevoegde 
autoriteiten en de Autoriteit, waarbij de in 
de relevante communautaire wetgeving 
vastgestelde toepasselijke 
vertrouwelijkheids- en 
gegevensbeschermingsbepalingen volledig 
in acht worden genomen. 

Or. en

Amendement 560
Peter Skinner

Ontwerpverordening
Artikel 62 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
het opzetten en de initiële werkzaamheden 
van de Autoriteit totdat de Autoriteit 
voldoende operationele capaciteit heeft om 
haar eigen begroting uit te voeren.

1. De Commissie, in nauwe samenwerking 
met het Comité van Europese 
toezichthouders op verzekeringen en 
bedrijfspensioenen (niveau 3-comité) dat 
is ingesteld bij Besluit 2009/79/EG van de 
Commissie, is verantwoordelijk voor het 
opzetten en de initiële werkzaamheden van 
de Autoriteit totdat de Autoriteit voldoende 
operationele capaciteit heeft om haar eigen 
begroting uit te voeren.

Or. en
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Amendement 561
Marianne Thyssen

Ontwerpverordening
Artikel 62 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Gedurende de periode na de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
en voor de oprichting van de Autoriteit, 
werkt het niveau 3-comité nauw samen 
met de Commissie om de vervanging van 
het niveau 3-comité door de Autoriteit 
voor te bereiden. Het niveau 3-comité kan 
alle zinvolle voorbereidende 
werkzaamheden uitvoeren, die 
onderworpen zijn aan het definitieve 
besluit van de relevante organen van de 
Autoriteit. Hierbij is inbegrepen het 
vaststellen van de selectieprocedure voor 
de voorzitter en uitvoerend directeur van 
de Autoriteit en de leden van de raad van 
bestuur en het organiseren van de selectie 
van deze personen.

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om de bepalingen te verduidelijken aangaande de voorbereidende 
werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden voor de oprichting van de ETA’s. Om 
efficiëntieredenen is het van essentieel belang dat, nadat de verordening in werking is getreden, 
het niveau 3-comité alle zinvolle acties kan ondernemen om de oprichting van de ETA’s voor te 
bereiden, waarbij dit voorbereidende werk geratificeerd moet worden door de relevante ETA-
organen. Deze werkwijze zal helpen om de tijd te verkorten waarin de ETA’s mogelijk niet 
volledig operationeel zullen zijn, omdat hun voorzitters en uitvoerende directeuren nog niet zijn 
benoemd.  

Amendement 562
Marianne Thyssen

Ontwerpverordening
Artikel 62 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Gedurende de periode vanaf de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
de datum van de aanwijzing van de 
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voorzitter en de leden van de raad van 
bestuur, en van de benoeming van de 
uitvoerend directeur wordt de ETA 
tijdelijk voorgezeten door de voorzitter van 
het bestaande niveau 3-comité en 
bestuurd door de secretaris-generaal.

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om de bepalingen te verduidelijken aangaande de voorbereidende 
werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden voor de oprichting van de ETA’s. Om 
efficiëntieredenen is het van essentieel belang dat, nadat de verordening in werking is getreden, 
het niveau 3-comité alle zinvolle acties kan ondernemen om de oprichting van de ETA’s voor te 
bereiden, waarbij dit voorbereidende werk geratificeerd moet worden door de relevante ETA-
organen. Deze werkwijze zal helpen om de tijd te verkorten waarin de ETA’s mogelijk niet 
volledig operationeel zullen zijn, omdat hun voorzitters en uitvoerende directeuren nog niet zijn 
benoemd.

Amendement 563
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 62 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Autoriteit wordt geacht de 
juridische opvolger te zijn van het Comité 
van Europese toezichthouders op 
verzekeringen en bedrijfspensioenen. 
Uiterlijk op de datum van oprichting van 
de Autoriteit worden alle activa en 
verplichtingen en alle werkzaamheden 
van het Comité van Europese 
toezichthouders op verzekeringen en 
bedrijfspensioenen automatisch 
overgedragen aan de Autoriteit. Het 
Comité van Europese toezichthouders op 
verzekeringen en bedrijfspensioenen stelt 
een verklaring op die de actuele balans 
van activa en verplichtingen van het 
comité bevat op de datum van de 
overdracht. Deze verklaring zal worden 
gecontroleerd en goedgekeurd door de 
leden van het comité en door de 
Commissie.
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Or. en

Amendement 564
Marianne Thyssen

Ontwerpverordening
Artikel 63 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle in lid 1 bedoelde contractuele 
personeelsleden wordt de mogelijkheid 
geboden een tijdelijk contract te sluiten 
overeenkomstig artikel 2, onder a), van de 
Regeling welke van toepassing is op de 
andere personeelsleden, in de graad als 
bepaald in de personeelsformatie van de 
Autoriteit.

2. Voor een soepele overgang van het 
bestaande personeel naar de Autoriteit 
wordt aan alle in lid 1 bedoelde 
contractuele personeelsleden, met inbegrip 
van gedetacheerden, de mogelijkheid 
geboden een tijdelijk arbeidscontract te 
sluiten met equivalente of vergelijkbare 
economische en juridische voorwaarden, 
overeenkomstig het relevante juridische 
kader.

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om te voorzien in specifieke overgangsbepalingen met betrekking tot het 
huidige personeel van de niveau 3-comités. 

Amendement 565
Marianne Thyssen

Ontwerpverordening
Artikel 63 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na de inwerkingtreding van deze 
verordening organiseert de voor het sluiten 
van contracten bevoegde Autoriteit een 
interne selectie voor het contractueel 
personeel van het Comité van Europese 
toezichthouders op verzekeringen en 
bedrijfspensioenen of het secretariaat 
daarvan om te peilen naar de 
bekwaamheid, efficiëntie en integriteit van 
de in dienst te nemen personen

Na de inwerkingtreding van deze 
verordening organiseert de voor het sluiten 
van contracten bevoegde Autoriteit een 
interne selectie voor het contractueel 
personeel van het niveau 3-comité op 
verzekeringen en bedrijfspensioenen of het 
secretariaat daarvan om te peilen naar de 
bekwaamheid, efficiëntie en integriteit van 
de in dienst te nemen personen. In de 
interne selectieprocedure moet ten volle 
rekening worden gehouden met de 
vaardigheden en ervaring die de 
individuele werknemer liet zien in de 
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uitvoering van zijn/haar rol voor de 
overgang. 

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om te voorzien in specifieke overgangsbepalingen met betrekking tot het 
huidige personeel van de niveau 3-comités.

Amendement 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen drie jaar na de in artikel 67, 
tweede alinea, bepaalde datum en 
vervolgens om de drie jaar publiceert de 
Commissie een algemeen verslag over de 
opgedane ervaring met de werkzaamheden 
van de Autoriteit en met de in deze 
verordening vastgestelde procedures.

1. Binnen drie jaar na de in artikel 67, 
tweede alinea, bepaalde datum en 
vervolgens om de drie jaar voert de 
Commissie een onderzoek naar deze 
verordening uit, in het bijzonder in 
verband met de werking van artikel 23, en 
publiceert de Commissie een algemeen 
verslag over de opgedane ervaring met de 
werkzaamheden van de Autoriteit en met 
de in deze verordening vastgestelde 
procedures.

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen zijn bedoeld om voor de Commissie de verplichting te creëren 
om met voorstellen te komen om het concept van de budgettaire verantwoordelijkheid van de 
lidstaten te verduidelijken en de verordening aan te passen met het oog op consistentie met 
eventuele verbeteringen die zullen voortkomen uit de uitvoering van een kader van 
communautaire voorschriften voor crisisbeheer in de banksector, dat onlangs door de 
Commissie is voorgelegd.
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Amendement 567
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 66 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit verslag bevat een beoordeling van het 
functioneren van de Stakeholdersgroep en 
de eventuele versterking ervan in de zin 
dat het geven van deze adviezen verplicht 
wordt gemaakt.

Or. en

Amendement 568
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 66 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verslag wordt ook de geboekte
vooruitgang met betrekking tot
regelgevings- en toezichtconvergentie op 
het gebied van crisisbeheer en -oplossing 
in de Gemeenschap beoordeeld. De 
beoordeling dient gebaseerd te zijn op 
uitgebreide raadpleging, onder meer van de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen

In het verslag wordt ook de vooruitgang
die is geboekt in het bereiken van de 
doelstellingen van de Autoriteit en de 
ontwikkeling naar regelgevings- en 
toezichtconvergentie en integratie op het 
gebied van crisisbeheer en -oplossing in de 
Europese Unie beoordeeld. Tevens 
beoordeelt het verslag hoe de sector 
omgaat met de kosten op basis van het 
normale functioneren van de sector en 
hoe de volledige internalisering van de 
kosten kan worden bereikt op cyclische 
basis. De beoordeling dient gebaseerd te 
zijn op uitgebreide raadpleging, onder 
meer van de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen.

Or. en
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Amendement 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 66 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verslag wordt ook de geboekte 
vooruitgang met betrekking tot 
regelgevings- en toezichtconvergentie op 
het gebied van crisisbeheer en -oplossing 
in de Gemeenschap beoordeeld. De 
beoordeling dient gebaseerd te zijn op 
uitgebreide raadpleging, onder meer van de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen.

In het verslag wordt ook de geboekte 
vooruitgang met betrekking tot 
regelgevings- en toezichtconvergentie op
het gebied van crisisbeheer en -oplossing 
in de Gemeenschap beoordeeld, waarbij 
tevens een verslag naar het Parlement en 
de Raad wordt gestuurd samen met 
eventuele passende voorstellen voor 
aanpassing van deze verordening. De 
beoordeling dient gebaseerd te zijn op 
uitgebreide raadpleging, onder meer van de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen zijn bedoeld om voor de Commissie de verplichting te creëren 
om met voorstellen te komen om het concept van de budgettaire verantwoordelijkheid van de 
lidstaten te verduidelijken en de verordening aan te passen met het oog op consistentie met 
eventuele verbeteringen die zullen voortkomen uit de uitvoering van een kader van 
communautaire voorschriften voor crisisbeheer in de banksector, dat onlangs door de 
Commissie is voorgelegd.

Amendement 570
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpverordening
Artikel 66 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verslag wordt ook de geboekte 
vooruitgang met betrekking tot 
regelgevings- en toezichtconvergentie op 
het gebied van crisisbeheer en -oplossing 
in de Gemeenschap beoordeeld. De 
beoordeling dient gebaseerd te zijn op 
uitgebreide raadpleging, onder meer van de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen,

In het verslag wordt ook de geboekte 
vooruitgang met betrekking tot 
regelgevings- en toezichtconvergentie op 
het gebied van crisisbeheer en -oplossing 
in de Gemeenschap beoordeeld. De 
beoordeling dient gebaseerd te zijn op 
uitgebreide raadpleging, onder meer van de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen en
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herverzekeringen en bedrijfspensioenen. herverzekeringen en de Stakeholdersgroep 
inzake bedrijfspensioenen.

Or. en

Motivering

Om rekening te houden met de fundamentele verschillen tussen verzekeraars en 
bedrijfspensioenfondsen wordt de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen gesplitst in: (i) de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen en 
herverzekeringen, en (ii) de Stakeholdersgroep inzake bedrijfspensioenen.

Amendement 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 66 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie stelt haar verslag op 
met inachtneming van de voorstellen die 
zijn ingediend door de Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen 
en bedrijfspensioenen en het Gemengd 
Comité. Deze voorstellen worden gehecht 
aan het verslag dat door de Commissie 
wordt uitgebracht. De Commissie kan ook 
de standpunten van andere 
stakeholdersgroepen in overweging 
nemen.

Or. en

Amendement 572
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 66 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In het verslag van de Commissie zal 
onder andere het volgende worden 
beoordeeld: de mate van convergentie in 
standaard toezichtspraktijken die is 
bereikt door nationale autoriteiten; het 



PE439.927v01-00 102/102 AM\809582NL.doc

NL

functioneren van de colleges van 
toezichthouders; het toezichtmechanisme 
van grensoverschrijdende instellingen, in 
het bijzonder die met een EU-dimensie; de 
werking van artikel 23 over vrijwaring en 
de regelgevende instantie; convergentie 
van het toezicht op de gebieden 
crisisbeheer en -bestrijding in de Unie en 
of prudentiële bepalingen en 
gedragsregels moeten worden 
gecombineerd of van elkaar gescheiden. 
Het verslag bevat voorstellen over hoe de 
rol van de Autoriteit en het EFST verder 
ontwikkeld moet worden met het oog op 
het creëren van een geïntegreerde 
Europese architectuur voor toezicht. 

Or. en


