
AM\809989NL.doc PE439.966v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie economische en monetaire zaken

2009/0142(COD)

26.3.2010

AMENDEMENTEN
269 - 411
Art 1-8

Ontwerpverslag
José Manuel García-Margallo y Marfil
(PE438.408v01-00)

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
tot oprichting van een Europese Bankautoriteit

Voorstel voor een verordening
(COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))



PE439.966v01-00 2/89 AM\809989NL.doc

NL

AM_Com_LegReport



AM\809989NL.doc 3/89 PE439.966v01-00

NL

Amendement 269
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De onderhavige verordening richt een 
Europese Bankautoriteit op (“de 
Autoriteit”).

1. De onderhavige verordening richt een 
Europese Toezichthoudende Autoriteit 
voor het Bankwezen op (“de Autoriteit”).

Or. en

Amendement 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2006/48/EG, Richtlijn 2006/49/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2005/60/EG, Richtlijn 2002/65/EG en 
Richtlijn 94/19/EG, daaronder begrepen 
alle op deze handelingen gebaseerde 
richtlijnen, verordeningen en 
besluiten/beschikkingen en alle andere 
communautaire handelingen die taken aan 
de Autoriteit toekennen.

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2006/48/EG, Richtlijn 2006/49/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2005/60/EG, Richtlijn 2002/65/EG en 
Richtlijn 94/19/EG, daaronder begrepen 
alle op deze handelingen gebaseerde 
richtlijnen, verordeningen en 
besluiten/beschikkingen en alle andere 
communautaire handelingen die taken aan 
de Autoriteit toekennen. De Autoriteit 
treedt uitsluitend binnen het 
toepassingsgebied van deze handelingen 
op voor zover deze van toepassing zijn op 
krediet- en financiële instellingen.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied waarbinnen de Autoriteit kan optreden moet duidelijk worden 
gemaakt. Het toepassingsgebied van bestaande sectorale verordeningen kan niet bij deze 
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verordening worden gewijzigd.

Amendement 271
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2006/48/EG, Richtlijn 2006/49/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2005/60/EG, Richtlijn 2002/65/EG en 
Richtlijn 94/19/EG, daaronder begrepen 
alle op deze handelingen gebaseerde 
richtlijnen, verordeningen en 
besluiten/beschikkingen en alle andere 
communautaire handelingen die taken aan 
de Autoriteit toekennen.

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
evenals van Richtlijn 2006/48/EG, 
Richtlijn 2006/49/EG, Richtlijn 
2002/87/EG, Richtlijn 2005/60/EG, 
Richtlijn 2002/65/EG en Richtlijn 
94/19/EG, daaronder begrepen alle op deze 
handelingen gebaseerde richtlijnen, 
verordeningen en besluiten/beschikkingen 
en alle andere EU-handelingen die taken 
aan de Autoriteit toekennen.

Or. en

Amendement 272
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2006/48/EG, Richtlijn 2006/49/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2005/60/EG, Richtlijn 2002/65/EG en 
Richtlijn 94/19/EG, daaronder begrepen 
alle op deze handelingen gebaseerde 
richtlijnen, verordeningen en 
besluiten/beschikkingen en alle andere 
communautaire handelingen die taken 
aan de Autoriteit toekennen.

2. De Autoriteit treedt op binnen het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2006/48/EG, Richtlijn 2006/49/EG, 
Richtlijn 2002/87/EG, Richtlijn 
2005/60/EG, Richtlijn 2002/65/EG en 
Richtlijn 94/19/EG, daaronder begrepen 
alle op deze handelingen gebaseerde 
richtlijnen, verordeningen en 
besluiten/beschikkingen en alle andere 
Europese wetgevingshandelingen die 
taken aan de Autoriteit toekennen.
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Or. en

Motivering

Volgens de terminologie van artikel 290 van het Verdrag van Lissabon vormen de richtlijnen 
waarbij het toepassingsgebied van de activiteiten van de Europese bankautoriteit worden 
vastgesteld “wetgevingshandelingen”. Om geen inbreuk te maken op de rechtszekerheid van 
de EBA mogen er geen verdere definities van de activiteiten van de EBA in deze verordening 
staan zoals “de bevoegdheid om te handelen op bepaalde gebieden, zoals met name corporate 
governance en auditing". 

Amendement 273
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit treedt ook op in het 
werkterrein van kredietinstellingen, 
financiële conglomeraten, (alternatieve) 
beleggingsondernemingen, 
betalingsinstellingen en 
elektronischgeldinstellingen, onder meer 
op het vlak van corporate governance, 
auditing en financiële verslaglegging, 
voor zover haar optreden noodzakelijk is 
om de effectieve en consistente toepassing 
van de in dit lid genoemde wetgeving te 
verzekeren.

Or. en

Amendement 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Autoriteit treedt ook op in het 
werkterrein van kredietinstellingen, 
financiële conglomeraten, 
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beleggingsondernemingen, 
betalingsinstellingen en 
elektronischgeldinstellingen, onder meer 
op het vlak van corporate governance, 
auditing en financiële verslaglegging, 
voor zover haar optreden noodzakelijk is 
om de consistente harmonisatie van de in 
lid 2 genoemde wetgeving en de uniforme 
toepassing ervan, evenals van daaruit 
voortvloeiende wettelijk bindende 
handelingen, effectief te verzekeren.

Or. en

Amendement 275
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bepalingen van onderhavige 
verordening doen geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de Commissie, in het 
bijzonder op grond van artikel 226 van het 
Verdrag, om de naleving van het 
communautaire recht te verzekeren.

3. De bepalingen van onderhavige 
verordening doen geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de Commissie, in het 
bijzonder op grond van artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, om de naleving van het 
EU-recht te verzekeren.

Or. en

Amendement 276
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: (i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 

4. De Autoriteit bevordert financiële 
duurzaamheid en een krachtige Europese 
financiële markt met als doelstelling bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
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consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 277
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking en de concurrentiepositie van de 
interne markt op basis van financiële 
inclusie en een vlak speelveld, 
voorkoming en herstel van systeem- en 
grensoverschrijdende risico's, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief, 
consistent en Europees niveau van 
regelgeving en toezicht, ii) de bescherming 
van depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
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convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 278
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ia) voorkoming van 
regelgevingsarbitrage en ongepaste 
concurrentie tussen lidstaten wat betreft 
de starheid waarmee toezicht wordt 
uitgeoefend en regelgeving wordt 
gehandhaafd, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en
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Amendement 279
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers en andere 
stakeholders evenals overheidsfinanciën, 
iii) de bescherming van de integriteit, 
efficiëntie en ordelijke werking van de 
financiële markten, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem en v) 
de versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 280
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
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werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, 
transparantie, efficiëntie en ordelijke 
werking van de financiële markten en de 
duurzame interactie ervan met echte 
economie, iv) de bewaring van de 
stabiliteit van het financieel systeem en v) 
de versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 281
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de vermindering van de 
procycliciteit van financiën en in het 
algemeen de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem op de korte, 
middellange en lange termijn en v) de 
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van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 282
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
bevordering van een vlotte 
tenuitvoerlegging van monetair beleid in 
de markt en het toezien op de 
traceerbaarheid van krediet evenals de 
controle op bankdeposito's en 
institutionele fondsen, hetgeen de 
internationale toezichthoudende 
coördinatie versterkt. Hiertoe draagt de 
Autoriteit bij tot het verzekeren van de 
consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
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adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 283
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie, rekening 
houdend met de noodzaak concurrentie 
en innovatie binnen de interne markt te 
vergroten en de wereldwijde 
concurrentiepositie zeker te stellen. 
Hiertoe draagt de Autoriteit bij tot het 
verzekeren van de consistente, efficiënte en 
effectieve toepassing van het in artikel 1, 
lid 2, genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en
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Amendement 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem, v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie, rekening 
houdend met de noodzaak concurrentie 
en innovatie binnen de interne markt te 
vergroten en de wereldwijde 
concurrentiepositie zeker te stellen. 
Hiertoe draagt de Autoriteit bij tot het 
verzekeren van de consistente, efficiënte en 
effectieve toepassing van het in artikel 1, 
lid 2, genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Motivering

Om rekening te houden met de noodzaak de concurrentie te vergroten zoals in het verslag-
Skinner is gesteld.
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Amendement 285
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie, (vi) de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
methoden voor het beoordelen van het 
effect van productkenmerken en het 
distributieproces op de financiële positie 
van instellingen en op cliëntbescherming, 
met als doel bij te dragen tot een vlak 
speelveld. Hiertoe draagt de Autoriteit bij 
tot het verzekeren van de consistente, 
efficiënte en effectieve toepassing van het 
in artikel 1, lid 2, genoemde communautair 
recht, het bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en
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Amendement 286
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en vi) realisatie 
van de doelen van de EMU en de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 287
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
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bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie, en vi) het 
voorkomen dat vanuit de financiële 
instellingen in de EU toekomstige 
kredietbellen ontstaan.

Or. en

Motivering

Het belang van kredietbellen in de huidige crisis noodzaakt een expliciete verwijzing naar het 
voorkomen ervan als een van de doelstellingen van de EBA. 9

Amendement 288
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie en vi) 
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draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

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

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat alle acties die de ETA onderneemt, plaatsvinden met het oog op het 
bredere mondiale concurrentiebeeld, waaronder begrepen het voorkomen van 
regelgevingsarbitrage. De ETA zou ook economische analyses moeten uitvoeren teneinde 
beter onderbouwde beslissingen te kunnen nemen over de uitwerkingen van de acties van de 
ETA op de markt in zijn geheel en van gebeurtenissen op de markt in zijn geheel op de acties 
van de ETA. Dit is in overeenstemming met de beste praktijken op het niveau van de lidstaten.

Amendement 289
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie, vi) het 
voorkomen van regelgevingsarbitrage en 
het bijdragen tot een mondiaal vlak 
speelveld. Hiertoe draagt de Autoriteit bij 
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genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

tot het verzekeren van de consistente, 
efficiënte en effectieve toepassing van het 
in artikel 1, lid 2, genoemde communautair 
recht, het bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 290
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem, v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie en vi) 
voorkoming van regelgevingsarbitrage en 
het bijdragen tot een vlak speelveld. 
Hiertoe draagt de Autoriteit bij tot het 
verzekeren van de consistente, efficiënte en 
effectieve toepassing van het in artikel 1, 
lid 2, genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en
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Amendement 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie, vi) 
voorkoming van regelgevingsarbitrage. 
Hiertoe draagt de Autoriteit bij tot het 
verzekeren van de consistente, efficiënte en 
effectieve toepassing van het in artikel 1, 
lid 2, genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
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bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

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

Or. en

Motivering

Tegen de achtergrond van ervaringen uit 2008/2009, zouden er op communautair niveau met 
behulp van gemeenschappelijke methoden stresstests, waaronder begrepen een beoordeling 
van de effecten op cliënten, moeten worden uitgevoerd, waardoor een vlak speelveld ontstaat
als men hulp overweegt 

Amendement 293
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
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bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem, v) en vii) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie en 
samenwerking, verbetering van de 
wereldwijde concurrentiepositie en 
ondersteuning van de financiële 
ontwikkeling van de minder ver 
ontwikkelde economieën. Hiertoe draagt 
de Autoriteit bij tot het verzekeren van de 
consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

Or. en

Amendement 294
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
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toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

harmonisatie en toepassing van het in 
artikel 1, lid 2, genoemde EU-recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
integratie en convergentie en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie en 
het verrichten van economische analyses 
van de markten om de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Autoriteit te 
bevorderen. 

Or. en

Amendement 295
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie en het verrichten 
van economische analyses van markten 
om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Autoriteit te 
bevorderen.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk dat alle acties die de ETA onderneemt plaatsvinden met het oog op het 
bredere mondiale concurrentiebeeld, waaronder begrepen het voorkomen van 
regelgevingsarbitrage. De ETA zou ook economische analyses moeten uitvoeren teneinde 
beter onderbouwde beslissingen te kunnen nemen over de uitwerkingen van de acties van de 
ETA op de markt in zijn geheel en van gebeurtenissen op de markt in zijn geheel op de acties 
van de ETA. Dit is in overeenstemming met de beste praktijken op het niveau van de lidstaten.

Amendement 296
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie en het verrichten 
van economische analyses van markten 
om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Autoriteit te 
bevorderen.

Or. en
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Motivering

Om rekening te houden met de noodzaak de concurrentiepositie te verbeteren zoals in het 
verslag-Skinner is gesteld.

Amendement 297
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) de verbetering van de 
werking van de interne markt, daaronder 
begrepen met name een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht, ii) de bescherming van 
depositohouders en beleggers, iii) de 
bescherming van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, iv) de bewaring van de stabiliteit 
van het financieel systeem en v) de 
versterking van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Hiertoe 
draagt de Autoriteit bij tot het verzekeren 
van de consistente, efficiënte en effectieve 
toepassing van het in artikel 1, lid 2, 
genoemde communautair recht, het 
bevorderen van toezichthoudende 
convergentie en het verstrekken van 
adviezen aan het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie en het verrichten 
van een economische analyse van 
markten om de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Autoriteit te 
bevorderen. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met internationaal 
overeengekomen normen en praktijken.

Or. en
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Amendement 298
Jean-Paul Gauzès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitoefening van haar taken besteedt 
de Autoriteit vooral aandacht aan de 
instellingen met een EU-dimensie, met 
name door te zorgen voor een nauwe band 
met de colleges van toezichthouders die 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
deze instellingen.

Or. en

Amendement 299
Marianne Thyssen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Bij de uitoefening van de taken die 
eraan zijn toegekend krachtens deze 
verordening, handelt de Autoriteit 
onafhankelijk en objectief in het 
uitsluitende belang van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de institutionele en financiële onafhankelijkheid van de ETA's 
evenals hun onafhankelijkheid op het gebied van regelgeving en toezicht beschermd worden. 
Daarom wordt voorgesteld een duidelijke bepaling over de onafhankelijkheid van de ETA's in 
de verordeningen op te nemen. Deze bepaling zou een aanvulling zijn op andere bepalingen 
in de verordeningen die zich richten op de onafhankelijkheid van onder andere de voorzitter 
van de ETA.

Amendement 300
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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Het Europees Systeem voor Financieel 

Toezicht
1. De Autoriteit maakt deel uit van een 
Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht, dat als hoofddoel heeft ervoor te 
zorgen dat de regels die van toepassing 
zijn op de financiële sector naar behoren 
worden uitgevoerd teneinde de financiële 
stabiliteit te bewaren en daarmee te 
zorgen voor vertrouwen in het financiële 
systeem als zodanig en voldoende 
bescherming voor gebruikers van 
financiële diensten.
2. Het Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht bestaat uit:
(a) het Europees Comité voor 
systeemrisico's;
(b) de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Effecten en Markten), 
opgericht bij Verordening (EU) nr. .../... ; 
[ETA-EM]; 
(c) de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Verzekeringen en 
bedrijfspensioenen), opgericht bij 
Verordening (EU) nr. .../... [ETA-VB]; 
(d) de Autoriteit; 
(e) het bij artikel 40 ingestelde Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten;
(f) de autoriteiten in de lidstaten als 
bedoeld in artikel 1, lid 2 van Verordening 
(EG) nr. .../... [ETA-EM], Verordening 
(EG) nr. …/... [ETA-VB] en Verordening 
(EG) nr.…/… [EBA];
(g) de Commissie, voor het uitvoeren van 
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de in de artikelen 7 en 9 bedoelde taken.
3. De Autoriteit werkt regelmatig en nauw 
samen met deze autoriteiten, zorgt voor de 
intersectorale samenhang van de 
werkzaamheden en bepaalt met het 
Europees Comité voor systeemrisico's, 
alsook met de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Verzekeringen en 
bedrijfspensioenen) en de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Effecten en 
markten) via de in artikel 40 bedoelde 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Gemengd Comité) gemeenschappelijke 
standpunten op het gebied van het 
toezicht op financiële conglomeraten en 
andere intersectorale kwesties.
4. Krachtens het beginsel van loyale 
samenwerking van artikel 4, lid 3 van het 
EU-Verdrag werken de partijen van het 
ESFT met vertrouwen en met het volste 
wederzijdse respect samen, met name om 
te zorgen voor een passende en 
betrouwbare onderlinge
informatiestroom.
5. Alleen de toezichtinstanties die zijn 
opgenomen in het Europees Systeem van 
Financiële Toezichthouders hebben het 
recht toezicht uit te oefenen op financiële 
instellingen die actief zijn in de Europese 
Unie.

Or. en

Motivering

Om de Commissie op te nemen in het Europees Systeem voor Financieel Toezicht zoals 
vermeld in het verslag-Goulard.
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Amendement 301
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Het Europees Systeem voor Financieel 

Toezicht
1. De Autoriteit maakt deel uit van een 
Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht, hierna het "ESFT" genoemd', 
dat fungeert als geïntegreerd netwerk van 
toezichthouders dat alle autoriteiten in de 
lidstaten en in de Europese Unie met 
competenties op het gebied van financieel 
toezicht zoals bedoeld in de onderhavige 
en aanverwante EU-verordeningen 
verenigt. De belangrijkste doelstelling 
daarvan is toezien op krachtig en 
consistent Europees toezicht op financiële 
instellingen dat vertrouwen in het 
financiële systeem brengt, duurzame 
Europese groei ondersteunt en de 
behoeften van ondernemingen en burgers 
dient.
2. Het ESFT bestaat uit:
(a) het Europees Comité voor 
systeemrisico's;
(b) de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Effecten en Markten), 
opgericht bij Verordening (EU) nr. .../... ; 
[ETA-EM]; 
(c) de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Verzekeringen en 
bedrijfspensioenen), opgericht bij 
Verordening (EU) nr. .../... [ETA-VB]; 
(d) de Autoriteit;
(e) het bij artikel 40 ingestelde Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten (GCEta);
(f) de autoriteiten in de lidstaten als 
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bedoeld in artikel 1, lid 2 van Verordening 
(EG) nr. .../... [ETA-EM], Verordening 
(EG) nr. …/... [ETA-VB] en Verordening 
(EG) nr.…/… [EBA];
(g) de Commissie, voor het uitvoeren van 
de in de artikelen 7 en 9 bedoelde taken.
3. Krachtens het beginsel van loyale 
samenwerking van artikel 4, lid 3 van het 
EU-Verdrag werken alle partijen van het 
ESFT met vertrouwen en met het volste 
wederzijdse respect samen.
4. Alle financiële instellingen vallen 
onder wettelijk bindende handelingen 
volgens Europese recht en onder het 
toezicht van de bevoegde autoriteiten die 
deel uitmaken van het ESFT. 
5. Het ESFT weerhoudt bevoegde 
autoriteiten niet van het uitoefenen van 
nationale toezichtbevoegdheden 
overeenkomstig Europese wettelijk 
bindende handelingen en volgens de 
internationale prudentiële beginselen 
inzake bankentoezicht.
6. Alleen de toezichtinstanties die zijn 
opgenomen in het Europees Systeem van 
Financiële Toezichthouders hebben het 
recht toezicht uit te oefenen op financiële 
instellingen in de Europese Unie.

Or. en

Amendement 302
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 1 - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "financiële instellingen": 
"kredietinstellingen" in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG, 
"beleggingsondernemingen" in de zin 
van Richtlijn 2006/49/EG en "financiële 

(1) "financiële instellingen": elke 
onderneming waarvan de 
hoofdbedrijfsactiviteit bestaat uit het 
aantrekken van deposito's, het verlenen 
van krediet, het verlenen van 
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conglomeraten" in de zin van Richtlijn 
2002/87/EG;

verzekeringsdiensten of andere financiële 
diensten aan cliënten of leden of het zich 
op eigen titel bezighouden met financiële 
beleggings- of handelsactiviteiten, en alle 
andere ondernemingen of entiteiten die 
actief zijn in de Europese Unie waarvan 
de bedrijfsactiviteiten van gelijke aard 
zijn, zelfs als zij niet direct te maken 
hebben met het grote publiek;

Or. en

Amendement 303
Diogo Feio

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 1 - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "financiële instellingen": 
"kredietinstellingen" in de zin van 
Richtlijn 2006/48/EG, 
"beleggingsondernemingen" in de zin 
van Richtlijn 2006/49/EG en "financiële 
conglomeraten" in de zin van Richtlijn 
2002/87/EG;

(1) "financiële instellingen": 
ondernemingen en entiteiten waarop een 
of meer van de in artikel 1, lid 2,
genoemde wetgevingshandelingen van 
toepassing zijn. Met betrekking tot 
Richtlijn 2005/60/EG beperkt "financiële 
instellingen" zich echter tot de in die 
richtlijn gedefinieerde krediet- en 
financiële instellingen;

Or. en

Amendement 304
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 1 - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "financiële instellingen": 
"kredietinstellingen" in de zin van Richtlijn 
2006/48/EG, "beleggingsondernemingen"
in de zin van Richtlijn 2006/49/EG en

(1) "financiële instellingen": 
"kredietinstellingen" in de zin van Richtlijn 
2006/48/EG, "beleggingsondernemingen"
in de zin van Richtlijn 2006/49/EG en
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"financiële conglomeraten" in de zin van 
Richtlijn 2002/87/EG;

"financiële conglomeraten" in de zin van 
Richtlijn 2002/87/EG en in het algemeen 
alle soorten ondernemingen en entiteiten 
waarop een of meer van de in artikel 1, lid 
2, genoemde wetgevingshandelingen van 
toepassing zijn;

Or. en

Amendement 305
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 1 - punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "financiële instellingen": 
"kredietinstellingen" in de zin van Richtlijn 
2006/48/EG, "beleggingsondernemingen" 
in de zin van Richtlijn 2006/49/EG en
"financiële conglomeraten" in de zin van 
Richtlijn 2002/87/EG;

(1) "financiële instellingen": 
"kredietinstellingen" in de zin van Richtlijn 
2006/48/EG, "beleggingsondernemingen" 
in de zin van Richtlijn 2006/49/EG en
"financiële conglomeraten" in de zin van 
Richtlijn 2002/87/EG, evenals 
staatsbanken, met name 
ontwikkelingsbanken;

Or. fr

Motivering

Dit amendement is gericht op de EIB, een ontwikkelingsbank van overheidswege die niet 
onderworpen is aan controle door een nationale autoriteit. In 2007 deed het Europees 
Parlement na een politiek debat over het jaarverslag over 2006 van de Europese 
ontwikkelingsbank het verzoek deze instelling te onderwerpen aan dezelfde prudentiële regels 
als de kredietinstellingen en een echt onafhankelijke regelgevingscontrole.

Amendement 306
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 1 - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "bevoegde autoriteiten": bevoegde (2) "bevoegde autoriteiten": bevoegde 
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autoriteiten in de zin van de Richtlijnen 
2006/48/EG en 2006/49/EG en, wat 
depositogarantiestelsels betreft, organen 
die depositogarantiestelsels beheren 
ingevolge Richtlijn 94/19/EG.

autoriteiten voor krediet- en financiële 
instellingen in de zin van de Richtlijnen 
2006/48/EG, 2006/49/EG, 2007/64/EG, 
2009/110/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG, 
en, wat depositogarantiestelsels betreft, 
overheidsorganen die 
depositogarantiestelsels beheren of, indien 
het depositogarantiestelsel beheerd wordt 
door een particuliere onderneming, de 
overheidsinstantie die ingevolge Richtlijn 
94/19/EG toezicht houdt op dat stelsel.

Or. en

Amendement 307
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 1 - punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "bevoegde autoriteiten": bevoegde 
autoriteiten in de zin van de Richtlijnen 
2006/48/EG en 2006/49/EG en, wat 
depositogarantiestelsels betreft, organen 
die depositogarantiestelsels beheren 
ingevolge Richtlijn 94/19/EG.

(2) "bevoegde autoriteiten": bevoegde 
autoriteiten in de zin van de Richtlijnen 
2006/48/EG en 2006/49/EG en, wat 
depositogarantiestelsels betreft, bevoegde 
autoriteiten zoals bedoeld in de Richtlijn 
94/19/EG.

Or. en

Amendement 308
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) systeemrisico is een risico van 
verstoring van financiële diensten dat 
veroorzaakt wordt door een belangrijke 
aantasting van het gehele financiële 
systeem of van gedeelten van het 
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financiële systeem en mogelijk ernstige 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
echte economie. Alle soorten financiële 
instellingen en tussenpersonen, markten, 
infrastructuren en instrumenten kunnen 
potentieel in een bepaalde mate van 
belang zijn voor het systeem.

Or. en

Amendement 309
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) grensoverschrijdend risico is een 
risico dat wordt veroorzaakt door 
economische onevenwichtigheden of 
financiële tekortkomingen in de gehele 
Europese Unie of een deel ervan die 
mogelijk aanmerkelijke negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor de 
transacties tussen marktdeelnemers uit 
twee of meer lidstaten, voor de werking 
van de interne markt of voor de 
overheidsfinanciën van de EU of van een 
van de lidstaten van de EU. Alle soorten 
economische en financiële risico's 
kunnen mogelijk in een bepaalde mate 
van grensoverschrijdend belang zijn.

Or. en
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Amendement 310
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit is een communautair
orgaan met rechtspersoonlijkheid.

1. De Autoriteit is een orgaan van de 
Europese Unie met rechtspersoonlijkheid.

Or. en

Amendement 311
Wolf Klinz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. bij de uitoefening van de taken die 
eraan zijn toegekend krachtens deze 
verordening, handelt de Autoriteit 
onafhankelijk en objectief in het 
uitsluitende belang van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

De drie ETA's dienen in het belang van de hele EU te werken.

Amendement 312
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als leden van de Autoriteit handelen 
nationale toezichtautoriteiten met een 
Europese dimensie.
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Or. en

Amendement 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit heeft haar zetel in Londen. De Autoriteit heeft haar zetel in 
[Frankfurt]. 

Or. en

Motivering

Dit vergemakkelijkt het coördineren van het werk van de autoriteiten.

Amendement 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit heeft haar zetel in Londen. De Autoriteit heeft haar zetel in (...).
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Or. en

Motivering

De conclusies van de Europese Raad van 13 december 2003 onderstrepen dat: “Tot slot 
kwamen de vertegenwoordigers van de lidstaten, op het niveau van de staatshoofden en 
regeringsleiders bijeen, overeen om aan de toetredende staten, zodra zij tot de Unie zijn 
toegetreden, voorrang te geven bij de verdeling van de vestigingsplaatsen van andere in de 
toekomst op te richten bureaus of agentschappen, onverminderd het feit dat, indien een 
Europees openbaar ministerie wordt opgericht, dit in Luxemburg zal worden gevestigd in 
overeenstemming met de bepalingen van het Besluit van 8 april 1965.”

Amendement 316
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 317
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bijdragen tot de invoering van 
kwalitatief hoogstaande 
gemeenschappelijke regelgevings- en 
toezichtnormen en –praktijken, met name 
door het verstrekken van adviezen aan de 
communautaire instellingen en door het 
ontwikkelen van richtsnoeren, 
aanbevelingen en voorstellen voor 
technische normen op basis van de in 

(a) bijdragen tot de invoering van 
kwalitatief hoogstaande 
gemeenschappelijke regelgevings- en 
toezichtnormen en –praktijken, met name 
door het verstrekken van adviezen aan de 
instellingen van de Europese Unie en door 
het ontwikkelen van richtsnoeren, 
aanbevelingen en voorstellen voor 
technische normen op basis van de 
onderhavige verordening en de in artikel 
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artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving; 1, lid 2, genoemde wetgeving;

Or. en

Amendement 318
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 319
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bijdragen tot een consistente toepassing 
van de communautaire wetgeving, met 
name door tot een gemeenschappelijke 
toezichtcultuur bij te dragen, de 
consistente, efficiënte en effectieve 

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

toepassing van de onderhavige 
verordening en de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving te verzekeren, 
regelgevingsarbitrage te voorkomen, bij 
meningsverschillen tussen de bevoegde 
autoriteiten te bemiddelen en een schikking 
te treffen, een coherente werking van de 
colleges van toezichthouders te verzekeren 
en onder andere in noodsituaties 
maatregelen te nemen;

Or. en

Amendement 320
Othmar Karas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions.</Original> The supervisory process involves discretionary decision-making, 
which under the current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying 
and naming some institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU 
dimension”, is not appropriate as there is no criteria for such distinctions. 
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Amendement 321
Udo Bullmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vergemakkelijken van de delegatie van 
taken en verantwoordelijkheden tussen de 
bevoegde autoriteiten;

(c) stimuleren en vergemakkelijken van de 
delegatie van taken en 
verantwoordelijkheden tussen de bevoegde 
autoriteiten;

Or. en

Amendement 322
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vergemakkelijken van de delegatie van 
taken en verantwoordelijkheden tussen de 
bevoegde autoriteiten;

(c) aanmoedigen en vergemakkelijken van 
de delegatie van taken en 
verantwoordelijkheden tussen de bevoegde 
autoriteiten;

Or. en

Amendement 323
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) nauw samenwerken met het ECSR, met 
name door het ECSR de nodige informatie 
te verstrekken voor het uitvoeren van zijn 
taken en door een behoorlijke follow-up te 
geven aan de waarschuwingen en 

(d) nauw samenwerken met het ECSR, met 
name door het ECSR de nodige informatie 
te verstrekken voor het uitvoeren van zijn 
taken, overeenkomstig artikel 21, lid 2, en 
door een behoorlijke follow-up te geven 
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aanbevelingen van het ECSR; aan de waarschuwingen en aanbevelingen 
van het ECSR;

Or. en

Motivering

Het amendement is overeenkomstig de passende inperking van de bevoegdheid informatie te 
verzamelen in latere amendementen op artikel 21, lid 2. Er is duidelijk behoefte aan 
verbeterde informatie-uitwisseling om het inzicht in systeemrisico's te verbeteren. Het is 
echter belangrijk dat het marktsentiment niet wordt ondermijnd door de mogelijke 
bekendmaking van gevoelige en vertrouwelijke gegevens die de ordelijke werking van 
financiële markten zou kunnen verstoren.

Amendement 324
Pervenche Berès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) nauw samen te werken met de 
eenheid van de ETA-EM die 
verantwoordelijk is voor de bescherming 
van beleggers, de autorisatie van en 
controle op producten en de exploitatie 
ervan, met name door de ETA-EM te 
voorzien van de noodzakelijke informatie 
voor het voldoen aan haar taak;

Or. en

Motivering

Aan de ETA-EM zou een beleggersbeschermingstaak moeten worden toegekend. Deze taak 
zou de verantwoordelijkheid moeten zijn van slechts één toezichthouder, die hierbij echter 
geassisteerd moet worden. Op deze manier kan het “twin peaks”-model het beste worden 
benaderd zonder de drie voorgestelde ESFT-verordeningen radicaal te wijzigen. 
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Amendement 325
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 326
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 327
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) in het bijzonder de 
toegankelijkheid, beschikbaarheid en de 
kosten beoordelen van krediet voor 
huishoudens en ondernemingen, met 
name kmo's;
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Or. en

Amendement 328
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) verrichten van economische 
analyses van markten, risico's en 
relevante ondernemingen met een hoge 
schuldenlast om aan te tonen dat de 
Autoriteit zich van haar taken heeft 
gekweten;

Or. en

Amendement 329
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quater) bevorderen van de bescherming 
van beleggers en spaarders;

Or. en

Amendement 330
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) vervullen van alle andere specifieke 
taken die in onderhavige verordening of in 
de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving 

(g) vervullen van alle andere specifieke 
taken die in onderhavige verordening of in 
de in artikel 1, lid 2, genoemde EU-
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zijn vastgesteld. wetgeving zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 331
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de controle- en 
regelgevingsautoriteit zijn voor alle 
instellingen zoals bedoeld in artikel 2 die 
niet onderworpen zijn aan controle door 
een nationale toezichthoudende autoriteit;

Or. fr

Motivering

Bepaalde kredietinstellingen en/of ontwikkelingsbanken, zoals de Europese investeringsbank, 
zijn niet onderworpen aan controle door een nationale toezichthoudende autoriteit aangezien 
dit internationale financiële instellingen zijn. Het voorstel wil deze nieuwe Europese 
bankautoriteit de rol laten spelen van toezichthoudende en regelgevingsautoriteit. Het 
onderhavige voorstel is essentieel gericht op de Europese investeringsbank.

Amendement 332
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) waar nodig alle bestaande taken 
overnemen van het Comité van Europese 
bankentoezichthouders;

Or. en
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Amendement 333
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) informatie met betrekking tot de 
terreinen waarop zij actief is op haar 
website bekendmaken en regelmatig 
bijwerken om te zorgen dat het publiek 
gemakkelijk over de informatie kan 
beschikken.

Or. en

Amendement 334
Wolf Klinz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) van nationale bevoegde autoriteiten 
te eisen dat ze stresstests uitvoeren op 
basis van een gemeenschappelijke 
methode;

Or. en

Motivering

De EBA moet de bevoegdheid hebben stresstests uit te voeren teneinde de veerkracht van het 
systeem zeker te stellen en relevante informatie te verwerven op basis van een 
geharmoniseerd(e) rapportageformaat en -methodiek in overeenstemming met artikel 17.



AM\809989NL.doc 45/89 PE439.966v01-00

NL

Amendement 335
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) in de in artikel 10 en 11 genoemde 
specifieke gevallen individuele besluiten te 
nemen die gericht zijn tot bevoegde 
autoriteiten;

(d) in de in de artikelen 10 en 11 
genoemde specifieke gevallen individuele 
of collectieve besluiten te nemen die 
gericht zijn tot bevoegde autoriteiten;

Or. en

Amendement 336
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) individuele besluiten te nemen die 
gericht zijn tot financiële instellingen, in 
de in artikel 9, lid 6, artikel 10, lid 3, en 
artikel 11, lid 4, bedoelde specifieke 
gevallen;

Schrappen

Or. en

Amendement 337
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) individuele besluiten te nemen die 
gericht zijn tot financiële instellingen, in de 
in artikel 9, lid 6, artikel 10, lid 3, en 
artikel 11, lid 4, bedoelde specifieke 
gevallen;

(e) individuele of collectieve besluiten te 
nemen die gericht zijn tot financiële 
instellingen, in de in artikel 9, lid 6, artikel 
10, lid 3, en artikel 11, lid 4, bedoelde 
specifieke gevallen;



PE439.966v01-00 46/89 AM\809989NL.doc

NL

Or. en

Amendement 338
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de handel in bepaalde producten of 
bepaalde soorten transacties te verbieden 
indien de ECSR die aanbeveling heeft 
gedaan aan de EBA om te voorkomen dat 
de ordelijke werking en de integriteit van 
financiële markten, waaronder begrepen 
kwesties met betrekking tot de 
bescherming van investeerders, of de 
stabiliteit van het hele financiële systeem
in de Unie of een deel van dat systeem, 
aanmerkelijk worden geschaad. Na een 
termijn die is vastgesteld in het verbod 
evalueren de ECSR en de EBA of het 
verbod in stand moet worden gehouden. 
Het verbieden van producten en 
transacties moet pas als laatste redmiddel
worden toegepast;

Or. en

Amendement 339
Marta Andreasen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) De Autoriteit regelt de handel in 
financiële producten in zowel opkomende 
als afnemende markten om schade te 
voorkomen aan de bescherming van 
beleggers en om de ordelijke werking en 
integriteit van financiële markten in stand 
te houden. Om de liquiditeit op de 
markten te behouden, kunnen short sales 
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worden toegestaan na een prijsstijging;

Or. en

Motivering

De toezichthoudende autoriteit moet naar eigen oordeel redelijke marktpraktijken mogen 
toestaan en deze mogen regelen met het oog op een optimale werking van de markt en 
rekening houdend met de behoefte aan bescherming van beleggers.

Amendement 340
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) ervoor te zorgen dat nationale 
autoriteiten de benodigde informatie 
hebben met betrekking tot financiële 
instellingen, en deelnemen aan deze 
informatie waar het instellingen met een 
Europese dimensie betreft;

Or. en

Motivering

Er is duidelijk behoefte aan verbeterde informatie-uitwisseling om het inzicht in 
systeemrisico's te verbeteren. Er zijn echter al bestaande kanalen voor het verzamelen en 
uitwisselen van informatie tussen bevoegde autoriteiten en de EBA zou geen rechtstreekse 
verzoeken om informatie aan individuele entiteiten moeten richten.

Amendement 341
Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) rechtstreeks de benodigde 
informatie te verzamelen over financiële 
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instellingen;

Or. en

Amendement 342
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) een gecoördineerde actie te 
bevorderen tussen bevoegde autoriteiten, 
zoals bedoeld in artikel 16, waaronder 
begrepen het activeren van hun 
bevoegdheden als leden van de Autoriteit 
om tot een gemeenschappelijk EU-breed 
antwoord te komen met het oog op 
systeem- en grensoverschrijdende risico's;

Or. en

Amendement 343
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) analyseren en volgen of er 
producten of soorten transacties op de 
interne financiële markt zijn die het hele 
financiële systeem of een gedeelte 
daarvan bedreigen;

Or. en

Motivering

Het is niet realistisch dat de EBA elk product en elke soort transactie zou moeten 
onderzoeken. Bovendien bestaat er al regelgeving over zaken als consumentenbescherming, 
financieel advies, kapitaaltoereikendheid en oneerlijke concurrentie. Deze bestaande 
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regelgeving vormt al een bescherming voor de consument en de entiteit.

Amendement 344
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij het uitoefenen van haar in lid 2 
letter a en letter d bedoelde bevoegdheden 
houdt de Autoriteit rekening met de 
nationale wetgeving van lidstaten die aan 
het Communautaire recht voldoet.

Or. en

Amendement 345
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Autoriteit oefent over entiteiten met 
een communautaire reikwijdte of 
economische activiteiten met een 
communautaire reikwijdte alle exclusieve 
toezichtbevoegdheden uit die haar in de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving 
toevertrouwd zijn. 

Schrappen

Or. en

Motivering

Supervisie dient met name op nationaal niveau te worden uitgevoerd door nationale 
autoriteiten.
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Amendement 346
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Autoriteit oefent over entiteiten met 
een communautaire reikwijdte of 
economische activiteiten met een 
communautaire reikwijdte alle exclusieve 
toezichtbevoegdheden uit die haar in de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving 
toevertrouwd zijn. 

Schrappen

Or. en

Amendement 347
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Autoriteit oefent over entiteiten met 
een communautaire reikwijdte of 
economische activiteiten met een 
communautaire reikwijdte alle exclusieve 
toezichtbevoegdheden uit die haar in de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving 
toevertrouwd zijn. 

3. De Europese Autoriteit oefent over 
entiteiten met een Europese reikwijdte of 
economische activiteiten met een Europese 
reikwijdte alle exclusieve Europese
toezichtbevoegdheden uit die haar in de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving 
toevertrouwd zijn. 

Or. en
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Amendement 348
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 349
Corien Wortmann-Kool

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Hiertoe beschikt de Autoriteit over 
passende onderzoeks- en 
handhavingsbevoegdheden als bepaald in 
de desbetreffende wetgeving, alsmede over 
de mogelijkheid om vergoedingen aan te 
rekenen. De Autoriteit werkt nauw samen 
met de bevoegde autoriteiten en bouwt 
voort op hun deskundigheid, faciliteiten 
en bevoegdheden om de exclusieve 
toezichtbevoegdheden uit te oefenen en 
onderzoeken uit te voeren.

Or. en

Motivering

De Autoriteit moet nauw samenwerken met de bevoegde autoriteiten. Het is van essentieel 
belang dat de nieuwe toezichtstructuur voortbouwt op de deskundigheid, faciliteiten en 
bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten om de exclusieve toezichtbevoegdheden uit te 
oefenen en onderzoeken uit te voeren. 
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Amendement 350
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 351
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Bevoegdheden van de autoriteiten in de 

lidstaten voor zover het bevoegde 
autoriteiten en leden van de Autoriteit 

betreft
Teneinde de doelstelling van de Autoriteit 
te realiseren, hebben autoriteiten in de 
lidstaten voor zover zij bevoegde 
autoriteiten en leden van de Autoriteit 
zijn, de bevoegdheid preventieve en op 
herstel gerichte toezichtmaatregelen vast 
te stellen. Deze bevoegdheden, die 
verband houden met financiële 
instellingen en proportioneel worden 
uitgeoefend, omvatten de bevoegdheid 
om:
(a) afdoende informatie te vragen en te 
ontvangen; 
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(b) verslag- en bekendmakingsvereisten 
op te leggen;
(c) inspecties op locatie uit te voeren;
(d)  prudentiële maatregelen te nemen 
(waaronder begrepen maatregelen die van 
invloed zijn op belangenverstrengeling, 
behoorlijk bestuur, liquiditeit, 
voorzieningen, dividend en 
beloningsbeleid);
(e) retailbankactiviteiten te splitsen of af 
te scheiden van handels- en andere niet-
utilitaire activiteiten in het geval een 
beoordeling volgens gemeenschappelijke 
criteria een relevant risico heeft 
aangetoond;
(f) bepaalde producten of soorten 
transacties die direct of indirect tot 
overmatige volatiliteit kunnen leiden op 
de markt of het gehele Europese 
financiële systeem of gedeelten daarvan, 
overheidsfinanciën of de echte economie 
kunnen verstoren te beperken of tijdelijk 
te verbieden;
(g) financiële instellingen te gelasten via 
een dochteronderneming te werken 
ingeval van een relevant intern risico dat 
is aangetoond door een beoordeling 
volgens gemeenschappelijke criteria;
(h) boetes ter weerhouding op te leggen;
(i) managers en directeuren onbevoegd te 
verklaren;
(j) bestuurders of de Raad van Bestuur uit 
hun ambt te zetten;
(k) tijdelijk in te grijpen in financiële 
instellingen;
(l) de voordelen van beperkte 
aansprakelijkheid te ontnemen aan 
aandeelhouders die een aanzienlijk 
belang houden in financiële instellingen 
als zij nalaten actief het bedrijfsbelang te 
verdedigen in bepaalde gevallen, zoals 
met betrekking tot te weinig transparantie, 
onverschrokken leningen geven of nemen, 
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of ernstige en systematische inbreuk;
(m) financiële aansprakelijkheid te 
verlenen aan managers, directeuren of 
financiële instellingen die ernstige of 
systematische inbreuk veroorzaken of 
daarin samenwerken of geen passend 
systeem hebben van prikkels voor hun 
diensten; 
(n) waar van toepassing passende 
verklaringen in bewaring te nemen van 
managers en directeuren over rente, 
activiteiten en activa;
(o) om de ontwikkeling te verzoeken van 
een gedetailleerd oplossingstelsel, dat 
regelmatig wordt bijgewerkt en dat een 
gestructureerd mechanisme voor 
vroegtijdige interventie, snelle 
herstelacties en een noodplan voor 
faillissementen omvat;
(p) licenties en paspoorten in te trekken;
(q) in te stemmen met protocollen voor het
zo snel en automatisch mogelijk
realiseren van een gemeenschappelijk 
antwoord op Europees niveau om 
marktverstoringen te voorkomen of te 
herstellen.

Or. en

Amendement 352
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische normen Één enkel wetboek

Or. en
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Amendement 353
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Met het oog op het verzekeren van 
effectief en consistent Europees toezicht 
op financiële instellingen, stelt de 
Commissie, rekening houdend met 
internationale beginselen die zijn 
overeengekomen door de EU en 
overeenkomstig de EU-wetgeving, 
regelgevingsnormen vast en bevestigt de 
Commissie toezichtnormen om te komen 
tot één enkel wetboek voor Europees 
financieel toezicht door middel van 
verordeningen of besluiten. 

Or. en

Amendement 354
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. Het enkele wetboek:
(a) vermeldt definities die vervat zijn in de 
Europese wetgeving;
(b) noemt gemeenschappelijke elementen 
voor verslaglegging en 
bekendmakingsvereisten die vervat zijn in 
de Europese wetgeving;
(c) voorziet in de noodzakelijke elementen 
teneinde effectieve 
samenwerkingsprocessen te verzekeren, 
waaronder begrepen risicobeoordeling in 
het kader van toezicht en het delen van 
informatie, zoals gevergd wordt bij 
Europese wetgeving;
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(d) stelt passende regelgevings- en 
toezichtnormen vast met het oog op de 
vroegtijdige waarschuwingen en 
aanbevelingen van de ECSR met 
betrekking tot de hele Europese Unie of 
een aanzienlijk deel ervan;
(e) stelt passende regelgevings- en 
toezichtnormen vast met het oog op de 
grensoverschrijdende risico's die worden 
vastgesteld door de Autoriteit of de 
Europese instellingen in de hele Europese 
Unie of een aanzienlijk deel ervan;
(f) stelt passende regelgevings- en 
toezichtnormen vast met betrekking tot 
verslaglegging, bekendmaking en 
prudentiële vereisten voor relevante 
ondernemingen met een hoge 
schuldenlast en beleggingsvehikels die in 
de hele EU actief zijn, teneinde 
systeemrisico's te voorkomen en 
grensoverschrijdende risico's te 
herstellen.

Or. en

Amendement 355
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit kan technische normen 
ontwikkelen op de gebieden die met name 
in de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving zijn vastgesteld.  De Autoriteit 
legt haar ontwerpnormen ter bevestiging 
aan de Commissie voor. 

1. De Autoriteit ontwikkelt technische 
normen op de gebieden die met name in de 
onderhavige verordening en in de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving of op 
verzoek van de Commissie zijn 
vastgesteld.  Technische normen omvatten 
geen beleidskeuzen en weerspiegelen het 
evenredigheidsbeginsel. De Autoriteit legt 
haar ontwerpnormen ter vaststelling als 
gedelegeerde handelingen 
(Regelgevingsnormen) of bevestiging als 
Uitvoeringsbepalingen (Toezichtnormen) 
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in overeenstemming met de onderhavige 
verordening en de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving aan de Commissie 
voor.  De ontwerpnormen worden 
tegelijkertijd voorgelegd aan het Europees 
Parlement en de Raad. 

Or. en

Amendement 356
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit kan technische normen 
ontwikkelen op de gebieden die met name 
in de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving zijn vastgesteld. De Autoriteit 
legt haar ontwerpnormen ter bevestiging 
aan de Commissie voor. 

1. De Autoriteit kan technische normen 
ontwikkelen om niet-essentiële onderdelen 
van de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving aan te vullen en te wijzigen. De 
technische normen vertegenwoordigen 
geen strategische of beleidsbeslissingen 
en inhoudelijk worden zij beperkt door de 
wetgeving waarop zij gebaseerd zijn. 

Or. en

Motivering

De technische normen en het toepassingsgebied ervan moeten duidelijk gedefinieerd worden. 
Het moet duidelijk worden gemaakt dat technische normen geen strategische en beleidskeuzes 
kunnen omvatten en dat de doelstelling ervan beperkt is tot het mogelijk maken van het 
toepassen van de wetgeving die binnen het handelingsgebied van de EBA valt. Het moet 
worden duidelijk gemaakt dat de Commissie de technische normen zal vaststellen krachtens 
de bevoegdheden die bij het verdrag aan de Commissie zijn verleend voor het vaststellen van 
gedelegeerde handelingen.

Amendement 357
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit kan technische normen 1. De Autoriteit kan technische normen 
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ontwikkelen op de gebieden die met name 
in de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving zijn vastgesteld. De Autoriteit 
legt haar ontwerpnormen ter bevestiging 
aan de Commissie voor. 

ontwikkelen om niet-essentiële onderdelen 
van de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgevingshandelingen aan te vullen, bij  
te werken en te wijzigen. De technische 
normen houden geen strategische 
beslissingen in en inhoudelijk worden zij 
beperkt door de wetgevingshandelingen 
waarop zij gebaseerd zijn. 

Or. en

Motivering

Om het concept "bijwerken" toe te voegen en het woord "wetgeving" te vervangen door 
"wetgevingshandelingen" zoals gesteld in het verslag-Skinner.

Amendement 358
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit kan technische normen 
ontwikkelen op de gebieden die met name 
in de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving zijn vastgesteld. De Autoriteit 
legt haar ontwerpnormen ter bevestiging 
aan de Commissie voor. 

1. De Autoriteit kan technische normen 
ontwikkelen op de gebieden die met name 
in de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving zijn vastgesteld. Technische 
normen omvatten geen beleidskeuzes en 
zijn beperkt tot het vaststellen van de 
toepassingsvoorwaarden van de genoemde 
wetgeving. De Autoriteit legt haar 
ontwerpnormen ter bevestiging aan de 
Commissie voor. 

Or. en

Motivering

Artikel 7 bindende normen mag geen terreinen betreffen die onder het oordeel van het 
toezicht vallen. Er is onvoldoende motivering voor het niet houden van publieksraadplegingen 
over technische normen. De voorgestelde discretionaire bevoegdheid van de Europese 
Commissie om technische normen op het gebied van de ETA te wijzigen in het belang van de 
Gemeenschap leidt tot vervaging van het onderscheid tussen “technisch” en “beleid” op dit 
vlak. Derhalve moet deze bevoegdheid worden ingeperkt zodat deze alleen kan worden 
gebruikt als laatste redmiddel en de tekst in overeenstemming wordt gebracht met de 
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algemene benadering van de Raad.

Amendement 359
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit kan technische normen 
ontwikkelen op de gebieden die met name 
in de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving zijn vastgesteld. De Autoriteit 
legt haar ontwerpnormen ter bevestiging 
aan de Commissie voor. 

1. De Autoriteit kan technische normen 
ontwikkelen op de gebieden die met name 
in de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving zijn vastgesteld. De technische 
normen omvatten geen strategische 
beslissingen en inhoudelijk worden zij 
beperkt door de wetgeving waarop zij 
gebaseerd zijn. 

Or. en

Amendement 360
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit kan technische normen 
ontwikkelen op de gebieden die met name 
in de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving zijn vastgesteld. De Autoriteit 
legt haar ontwerpnormen ter bevestiging 
aan de Commissie voor. 

1. De Autoriteit kan technische normen 
ontwikkelen om niet-essentiële onderdelen 
van de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving aan te vullen en te wijzigen. De 
technische normen dragen bij aan een 
gemeenschappelijk wetboek maar 
vertegenwoordigen geen strategische of 
beleidsbeslissingen en inhoudelijk worden 
zij beperkt door de wetgeving waarop zij 
gebaseerd zijn. 

Or. en
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Amendement 361
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Alvorens technische normen aan de 
Commissie voor te leggen, houdt de 
Autoriteit publieksraadplegingen met alle 
stakeholders en analyseert zij de mogelijke 
kosten en baten daarvan, tenzij dergelijke 
raadplegingen en analyses niet in een 
evenredige verhouding staan tot het 
toepassingsgebied en het effect van de 
technische normen in kwestie of tot de 
specifieke urgentie van de zaak. Ook 
verzoekt de Autoriteit de in artikel 22 
bedoelde Bankstakeholdersgroep om 
opinies en advies. 

Or. en

Amendement 362
Anni Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Alvorens technische normen aan de 
Commissie voor te leggen, houdt de 
Autoriteit publieksraadplegingen daarover 
en analyseert zij de mogelijke kosten en 
baten daarvan, tenzij dergelijke
raadplegingen en analyses niet in een 
evenredige verhouding staan tot het 
toepassingsgebied en het effect van de 
technische normen in kwestie of tot de 
specifieke urgentie van de zaak. 

Or. en
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Amendement 363
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Autoriteit houdt 
publieksraadplegingen over technische 
normen en analyseert de mogelijke kosten 
en baten daarvan evenals de praktische 
uitvoerbaarheid ervan in de EU-markt 
voor financiële diensten alvorens 
technische ontwerpnormen vast te stellen. 
Ook verzoekt de Autoriteit de in artikel 22 
bedoelde Bankstakeholdersgroep om 
opinies en advies.

Or. en

Amendement 364
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Alvorens technische normen aan de 
Commissie voor te leggen, houdt de 
Autoriteit publieksraadplegingen daarover 
en analyseert zij de mogelijke kosten en 
baten daarvan alvorens technische 
ontwerpnormen vast te stellen. De in 
artikel 22 bedoelde 
Bankstakeholdersgroep mag ook zijn 
opinie en advies geven tijdens dit proces. 

Or. en
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Amendement 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Alvorens technische normen aan de 
Commissie voor te leggen, houdt de 
Autoriteit in voorkomend geval 
publieksraadplegingen daarover en 
analyseert zij de mogelijke kosten en baten 
daarvan. De Autoriteit houdt rekening met 
de verschillende effecten van de normen 
inzake democratisch gecontroleerde 
samenwerkingsverbanden, in de zin van 
artikel 2, lid 5, punt a tot en met e, van 
richtlijn 2008/48/EG inzake 
kredietovereenkomsten voor 
consumenten, die een belangrijke rol 
spelen ten aanzien van het bestrijden van 
sociale uitsluiting op het niveau van 
lokale gemeenschappen. Technische 
normen weerspiegelen het 
proportionaliteitsbeginsel.

Or. en

Motivering

De Europese Bankautoriteit moet rekening houden met de verschillende bedrijfsmodellen die 
in de financiële dienstensector bestaan. Technische normen voor hetzelfde type financiële 
instelling mogen in verschillende lidstaten niet verschillend zijn, maar moeten een bepaalde 
mate van flexibiliteit bieden met het oog op bestaande democratisch gecontroleerde 
samenwerkingsverbanden waarvan de bedrijfsmodellen zeer risicomijdend zijn en die een 
belangrijke rol spelen bij het bestrijden van sociale uitsluiting binnen lokale 
gemeenschappen.

Amendement 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Commissie voor te leggen, houdt de 
Autoriteit publieksraadplegingen daarover 
en analyseert zij de mogelijke kosten en 
baten daarvan. 

Or. en

Motivering

Betere regelgeving en evenredigheid moeten volledig van toepassing zijn in het nieuwe 
toezichtkader. Raadplegingen en effectbeoordelingen “waar van toepassing” is onvoldoende. 
Openbare raadplegingen en kosten-batenanalyses moeten een systematisch onderdeel zijn van 
het opstellen van technische normen, richtsnoeren en aanbevelingen om transparantie zeker 
te stellen en de efficiëntie te vergroten. 

Amendement 367
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Artikel 7 bindende normen mag geen terreinen betreffen die onder het oordeel van het 
toezicht vallen. Er is onvoldoende motivering voor het niet houden van publieksraadplegingen 
over technische normen. De voorgestelde discretionaire bevoegdheid van de Europese 
Commissie om technische normen op het gebied van de ETA te wijzigen in het belang van de 
Gemeenschap leidt tot vervaging van het onderscheid tussen “technisch” en “beleid” op dit 
vlak. Derhalve moet deze bevoegdheid worden ingeperkt zodat deze alleen kan worden 
gebruikt als laatste redmiddel en de tekst in overeenstemming wordt gebracht met de 
algemene benadering van de Raad.
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Amendement 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na ontvangst van de 
ontwerpnormen besluit de Commissie of 
zij de ontwerpnormen bevestigt. De 
Commissie kan die termijn met één maand 
verlengen. De Commissie kan besluiten de 
ontwerpnormen slechts gedeeltelijk of 
gewijzigd te bevestigen daar waar het 
communautair belang dit vereist. 

Binnen drie maanden na ontvangst van de 
ontwerpnormen besluit de Commissie of 
zij de ontwerpnormen bevestigt. De 
Commissie kan die termijn met één maand 
verlengen. 

Or. en

Motivering

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Amendement 369
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na ontvangst van de 
ontwerpnormen besluit de Commissie of 
zij de ontwerpnormen bevestigt. De 
Commissie kan die termijn met één maand 
verlengen. De Commissie kan besluiten de 
ontwerpnormen slechts gedeeltelijk of 
gewijzigd te bevestigen daar waar het 
communautair belang dit vereist. 

Binnen drie maanden na ontvangst van de 
ontwerpnormen besluit de Commissie of 
zij de ontwerpnormen bevestigt, deels 
bevestigt of verwerpt. De Commissie kan 
die termijn met één maand verlengen. De 
Commissie stelt het Europees Parlement 
en de Raad op de hoogte van haar besluit, 
met opgave van redenen. 

Or. en
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Motivering

De Commissie mag niet de bevoegdheid krijgen technische normen te wijzigen. Deze zijn 
technisch van aard en mogen derhalve alleen worden ontwikkeld door technische 
deskundigen binnen de ETA. Indien de normen om juridische redenen of om redenen met 
betrekking tot de interne markt niet passend zijn, kan de Commissie ze geheel of gedeeltelijk 
verwerpen.

Amendement 370
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na ontvangst van de 
ontwerpnormen besluit de Commissie of 
zij de ontwerpnormen bevestigt. De 
Commissie kan die termijn met één maand 
verlengen. De Commissie kan besluiten de 
ontwerpnormen slechts gedeeltelijk of 
gewijzigd te bevestigen daar waar het 
communautair belang dit vereist. 

Binnen drie maanden na ontvangst van de 
ontwerpnormen besluit de Commissie of
zij de ontwerpnormen bevestigt, deels 
bevestigt of verwerpt. De Commissie kan 
die termijn met één maand verlengen. De 
Commissie stelt het Europees Parlement 
en de Raad op de hoogte van haar besluit, 
met opgave van de reden. 

Or. en

Motivering

De Commissie mag niet de bevoegdheid hebben de inhoud te wijzigen van technische normen, 
alleen om zeker te stellen dat hetgeen de ETA heeft opgesteld overeenstemt met EU-recht.

Amendement 371
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na ontvangst van de 
ontwerpnormen besluit de Commissie of 
zij de ontwerpnormen bevestigt. De 
Commissie kan die termijn met één maand 
verlengen. De Commissie kan besluiten de 
ontwerpnormen slechts gedeeltelijk of 
gewijzigd te bevestigen daar waar het 
communautair belang dit vereist. 

Binnen drie maanden na ontvangst van de 
technische ontwerpnormen bevestigt de 
Commissie de ontwerptoezichtnormen 
indien deze voldoen aan EU-wetgeving. 
Binnen dezelfde periode kan de 
Commissie de technische ontwerpnormen 
gewijzigd vaststellen daar waar die zijn 
opgesteld als regelgevingsnormen. In 
beide gevallen kan de Commissie die 
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termijn met één maand verlengen. 

Or. en

Amendement 372
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie maanden na ontvangst van de 
ontwerpnormen besluit de Commissie of 
zij de ontwerpnormen bevestigt. De 
Commissie kan die termijn met één maand 
verlengen. De Commissie kan besluiten de 
ontwerpnormen slechts gedeeltelijk of 
gewijzigd te bevestigen daar waar het 
communautair belang dit vereist. 

Binnen drie maanden na ontvangst van de 
ontwerpnormen besluit de Commissie of 
zij de ontwerpnormen bevestigt. De 
Commissie kan die termijn met één maand 
verlengen. In uitzonderlijke 
omstandigheden kan de Commissie 
besluiten de ontwerpnormen slechts 
gedeeltelijk of gewijzigd te bevestigen daar 
waar het belang van de Europese Unie dit 
vereist. 

Or. en

Motivering

Artikel 7 bindende normen mag geen terreinen betreffen die onder het oordeel van het 
toezicht vallen. Er is onvoldoende motivering voor het niet houden van publieksraadplegingen 
over technische normen. De voorgestelde discretionaire bevoegdheid van de Europese 
Commissie om technische normen op het gebied van de ETA te wijzigen in het belang van de 
Gemeenschap leidt tot vervaging van het onderscheid tussen “technisch” en “beleid” op dit 
vlak. Derhalve moet deze bevoegdheid worden ingeperkt zodat deze alleen kan worden 
gebruikt als laatste redmiddel en de tekst in overeenstemming wordt gebracht met de 
algemene benadering van de Raad.



AM\809989NL.doc 67/89 PE439.966v01-00

NL

Amendement 373
Anni Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie mag de inhoud van de 
technische normen die door de Autoriteit 
zijn opgesteld niet wijzigen zonder 
voorafgaand overleg met de Autoriteit , 
zoals vastgesteld in dit artikel.

Or. en

Amendement 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Daar waar de Commissie voornemens is de 
normen niet te bevestigen zendt zij de 
ontwerpnormen terug naar de Autoriteit 
met een schriftelijke motivering van 
waarom deze normen strijdig zijn met het 
openbaar belang van de Europese Unie, 
niet voldoen aan het beginsel van 
evenredigheid of de integratie van de 
Europese interne markt belemmeren.

Or. en

Motivering

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.
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Amendement 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Daar waar de Commissie voornemens is de 
normen niet te bevestigen zendt zij de 
ontwerpnormen terug naar de Autoriteit 
met een schriftelijke motivering van 
waarom deze normen strijdig zijn met het 
openbaar belang van de Europese Unie, 
niet voldoen aan het beginsel van 
evenredigheid of de integratie van de 
Europese interne markt belemmeren. 

Or. en

Motivering

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. 

The Commission should implement a technical standard through a scrutiny right validation 
procedure. Therefore, it could oppose a draft technical standard only if it believes that the 
EBA’s decision stands in conflict with community public interests, would not respect the 
principle of proportionality or hamper the integration of the European single market.

Amendement 376
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Daar waar de Commissie voornemens is, 
als laatste redmiddel, de normen niet te 
bevestigen of deze slechts gedeeltelijk of 
gewijzigd te bevestigen, stuurt zij de 
ontwerpnormen terug aan de Autoriteit, 
waarbij gemotiveerde wijzigingen worden 
voorgesteld. Binnen een termijn van 6 
weken kan de Autoriteit de 
ontwerpnormen op basis van de 
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voorgestelde wijzigingen van de 
Commissie wijzigen en ze in de vorm van 
een formeel advies opnieuw voorleggen 
aan de Commissie. 

Or. en

Motivering

Artikel 7 bindende normen mag geen terreinen betreffen die onder het oordeel van het 
toezicht vallen. Er is onvoldoende motivering voor het niet houden van publieksraadplegingen 
over technische normen. De voorgestelde discretionaire bevoegdheid van de Europese 
Commissie om technische normen op het gebied van de ETA te wijzigen in het belang van de 
Gemeenschap leidt tot vervaging van het onderscheid tussen “technisch” en “beleid” op dit 
vlak. Derhalve moet deze bevoegdheid worden ingeperkt zodat deze alleen kan worden 
gebruikt als laatste redmiddel en de tekst in overeenstemming wordt gebracht met de 
algemene benadering van de Raad.

Amendement 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

 Daar waar de Commissie de normen niet 
bevestigt, stelt zij gemotiveerde 
wijzigingen voor en stuurt zij de 
ontwerpnormen terug naar de Autoriteit. 
De Autoriteit kan de ontwerpnormen op 
basis van de voorgestelde aanpassingen 
van de Commissie wijzigen en de 
ontwerpnormen ter bevestiging aan de 
Commissie voorleggen. 

Or. en

Motivering

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
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decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Amendement 378
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie stelt de Autoriteit, het 
Europees Parlement en de Raad in ieder 
geval op de hoogte van haar besluit, met 
opgave van de redenen. 

Or. en

Amendement 379
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de Autoriteit bij afloop van de 
termijn geen gewijzigde normen heeft 
overgelegd of normen heeft overgelegd die 
niet conform de door de Commissie 
voorgestelde wijzigingen zijn gewijzigd, 
mag de Commissie, als laatste redmiddel 
de normen vaststellen met de wijzigingen 
die de Commissie relevant acht of de 
normen verwerpen.

Or. en

Motivering

Artikel 7 bindende normen mag geen terreinen betreffen die onder het oordeel van het 
toezicht vallen. Er is onvoldoende motivering voor het niet houden van publieksraadplegingen 
over technische normen. De voorgestelde discretionaire bevoegdheid van de Europese 
Commissie om technische normen op het gebied van de ETA te wijzigen in het belang van de 
Gemeenschap leidt tot vervaging van het onderscheid tussen “technisch” en “beleid” op dit 
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vlak. Derhalve moet deze bevoegdheid worden ingeperkt zodat deze alleen kan worden 
gebruikt als laatste redmiddel en de tekst in overeenstemming wordt gebracht met de 
algemene benadering van de Raad.

Amendement 380
Danuta Jazłowiecka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen één maand na ontvangst van de 
gewijzigde normen, bevestigt de 
Commissie de overgelegde normen met de 
wijzigingen die zijn voorgesteld door de 
Autoriteit of verwerpt zij de normen en 
brengt zij het Europees Parlement en de 
Raad op de hoogte van haar besluit, met 
opgave van redenen. 

Or. en

Motivering

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Amendement 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen één maand na ontvangst van de 
gewijzigde normen bevestigt de 
Commissie de ingediende normen met de 
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door de Autoriteit voorgestelde 
wijzigingen of verwerpt zij de normen.

Or. en

Motivering

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Amendement 382
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt de 
regelgevingsnormen als gedelegeerde 
handelingen vast in overeenstemming met 
de artikelen 7 bis tot en met 7 quinquies 
van deze verordening en bevestigt de 
toezichtnormen als uitvoeringsbepalingen 
volgens een procedure krachtens artikel 
291 van het VWEU.

Or. en

Amendement 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen een periode van 6 weken wijzigt 
de Autoriteit de ontwerpnormen, 
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voldoende rekening houdend met de 
bezwaren van de Commissie.

Or. en

Motivering

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Amendement 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen een periode van 6 weken wijzigt 
de Autoriteit de ontwerpnormen, 
voldoende rekening houdend met de 
bezwaren van de Commissie.

Or. en

Motivering

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. 

The Commission should implement a technical standard through a scrutiny right validation 
procedure. Therefore, it could oppose a draft technical standard only if it believes that the 
EBA’s decision stands in conflict with community public interests, would not respect the 
principle of proportionality or hamper the integration of the European single market.
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Amendement 385
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie mag de inhoud van de 
technische normen die door de Autoriteit 
zijn opgesteld niet wijzigen zonder 
voorafgaand overleg met de Autoriteit , 
zoals vastgesteld in dit artikel.

Or. en

Motivering

Artikel 7 bindende normen mag geen terreinen betreffen die onder het oordeel van het 
toezicht vallen. Er is onvoldoende motivering voor het niet houden van publieksraadplegingen 
over technische normen. De voorgestelde discretionaire bevoegdheid van de Europese 
Commissie om technische normen op het gebied van de ETA te wijzigen in het belang van de 
Gemeenschap leidt tot vervaging van het onderscheid tussen “technisch” en “beleid” op dit 
vlak. Derhalve moet deze bevoegdheid worden ingeperkt zodat deze alleen kan worden 
gebruikt als laatste redmiddel en de tekst in overeenstemming wordt gebracht met de 
algemene benadering van de Raad.

Amendement 386
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit stelt de ETA's in staat alle Niveau 2-maatregelen vast te stellen en zorgt ervoor dat er 
geen Niveau 2-maatregelen meer nodig zijn die niet de ETA's omvatten.



AM\809989NL.doc 75/89 PE439.966v01-00

NL

Amendement 387
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast in overeenstemming met 
de artikelen 7 bis tot en met 7 quinquies 
met als doel de in lid 1 bedoelde 
technische normen in te stellen. Bij het 
opstellen van technische normen wordt 
rekening gehouden met evenredigheid als 
overkoepelend beginsel. Die handelingen 
hebben de vorm van verordeningen en 
besluiten en worden in het Publicatieblad 
van de Europese Unie bekendgemaakt.

Or. [een]en

Motivering

De technische normen in de EU mogen er niet toe leiden dat de sector wordt overbelast met 
regelgevingsvereisten. Dit is met name belangrijk voor de kleinere banken. Het enkele 
wetboek moet een evenredigheidsbenadering voorzien. Het moet worden duidelijk gemaakt 
dat de Commissie de technische normen zal vaststellen krachtens de bevoegdheden die bij het 
verdrag aan de Commissie zijn verleend voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen 
(artikel 290 van het Verdrag van Lissabon). Sterke transparantie tijdens het proces van 
bevestiging van de technische normen is nodig.

Amendement 388
Markus Ferber

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast in overeenstemming met 
de artikelen 7 bis tot en met 7 quinquies 
met als doel de in lid 1 bedoelde 
technische normen in te stellen. Bij het 
opstellen van technische normen wordt 
rekening gehouden met evenredigheid als 
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overkoepelend beginsel. Die handelingen 
hebben de vorm van verordeningen en 
besluiten en worden in het Publicatieblad 
van de Europese Unie bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Het Europese wetboek mag er niet toe leiden dat de sector wordt overbelast met 
regelgevingsvereisten. Dit is met name belangrijk voor de kleinere banken. Als er één enkel
wetboek wordt vastgesteld dient dit uit te gaan van de benadering "zelfde risico - zelfde 
regels" in plaats van "one size fits all".

Amendement 389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie stelt technische normen 
vast in overeenstemming met de artikelen 
7 bis tot en met 7 quinquies. Die 
handelingen worden door de Commissie 
vastgesteld in de vorm van verordeningen 
of besluiten.

Or. en

Motivering

Technische normen moeten als gedelegeerde handelingen worden beschouwd zoals vermeld 
in artikel. 29 van het Verdrag op de werking van de Europese Unie.
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Amendement 390
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Na het afronden van de vereiste 
procedure worden de normen in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt onder de kop EU-
gedelegeerde normen of respectievelijk 
EU-tenuitvoerleggingsnormen.

Or. en

Amendement 391
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 392
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In haar jaarverslag geeft de 
Autoriteit aan welke nationale 
autoriteiten niet hebben voldaan aan de 
regelgevings- en toezichtnormen.
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Or. en

Amendement 393
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
1. De in artikel 7 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan op de hoogte en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken.
3. Het besluit tot intrekking maakt een 
eind aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit genoemd 
worden. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een latere datum die in het 
besluit wordt vermeld. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Dit is passend onder de nieuwe "comitologieprocedures". Het Parlement moet niet verplicht 
zijn schriftelijke redenen op te geven voor herroeping. 



AM\809989NL.doc 79/89 PE439.966v01-00

NL

Amendement 394
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om de in artikel 7 
bedoelde regelgevingsnormen vast te 
stellen wordt voor onbepaalde tijd aan de 
Commissie verleend, tenzij er in sectorale 
wetgeving iets anders is vastgesteld. 
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen 7 ter en 7 
quater.

Or. en

Amendement 395
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Intrekking van de delegatie

1. De in artikel 7 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
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bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen een redelijke 
tijd voordat een definitief besluit wordt 
genomen, op de hoogte en geeft daarbij 
aan welke gedelegeerde bevoegdheden 
mogelijk worden ingetrokken en waarom.
3. Het besluit tot intrekking treedt
onmiddellijk in werking of op een latere 
datum die in het besluit wordt vermeld. 
Het laat de geldigheid van de reeds in 
werking zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet. Het besluit wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

Or. en

Amendement 396
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
vier maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze periode met twee maanden verlengd.
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben aangetekend 
tegen de gedelegeerde handeling, wordt 
deze bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en treedt zij in 
werking op de daarin vermelde datum.
Voor het verstrijken van die termijn 
kunnen het Europees Parlement en de 
Raad in uitzonderlijke en naar behoren 
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gemotiveerde gevallen beide de 
Commissie laten weten niet voornemens te 
zijn bezwaar aan te tekenen tegen een 
gedelegeerde handeling. In dergelijke 
gevallen wordt de gedelegeerde handeling 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen een 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking.

Or. en

Motivering

Dit is passend onder de nieuwe "comitologieprocedures". Het Parlement moet niet verplicht 
zijn schriftelijke redenen op te geven voor bezwaren. 

Amendement 397
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quater
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
vier maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze 
periode met twee maanden worden 
verlengd.
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben aangetekend 
tegen de gedelegeerde handeling, wordt 
deze bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en treedt zij in 
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werking op de daarin vermelde datum. 
Voor het verstrijken van die termijn 
kunnen het Europees Parlement en de 
Raad in uitzonderlijke en naar behoren 
gemotiveerde gevallen beide de 
Commissie laten weten niet voornemens te 
zijn bezwaar aan te tekenen tegen een
gedelegeerde handeling. In dergelijke 
gevallen wordt de gedelegeerde handeling 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen een 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, geeft aan om welke redenen zij 
dit doet.

Or. en

Amendement 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sven Giegold, Ramon Tremosa 
i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quinquies
Niet-bevestiging of wijziging van 

ontwerpen van gedelegeerde handelingen
1. Wanneer de Commissie de ontwerpen 
van gedelegeerde handelingen niet 
bevestigt of wanneer zij die wijzigt, stelt zij 
de Autoriteit, het Europees Parlement en 
de Raad daarvan in kennis, met opgave 
van redenen. 
2. Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen de verantwoordelijke 
commissaris, samen met de voorzitter van 
de Autoriteit, binnen een termijn van een 
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maand oproepen voor een ad hoc-
vergadering van de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement om hun 
meningsverschillen voor te leggen en toe 
te lichten.

Or. en

Motivering

Om redenen van coherentie met het verslag-Skinner.

Amendement 399
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Met het oog op het invoeren van 
consistente, efficiënte en effectieve 
toezichtpraktijken binnen het ESFT en het 
verzekeren van de gemeenschappelijke, 
uniforme en consistente toepassing van de 
communautaire wetgeving geeft de 
Autoriteit tot bevoegde autoriteiten of 
financiële instellingen gerichte 
richtsnoeren en aanbevelingen. In zaken 
waarin de Autoriteit bij wet bevoegd is 
technische normen te ontwikkelen 
overeenkomstig artikel 7 van de 
onderhavige verordening, geeft zij pas 
richtsnoeren en aanbevelingen nadat de 
normen zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het lijkt van essentieel belang te zijn dat wordt zeker gesteld dat richtsnoeren of 
aanbevelingen niet door normen worden vervangen waar wetgeving heeft voorzien in 
normen: het is een kwestie van rechtszekerheid. Bovendien zouden, volgens de 
overkoepelende doelstelling van het instellen van één enkel wetboek, de prikkel en het 
wetgevingsmandaat voor ETA's om normen voor te stellen erg sterk zijn.  
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Amendement 400
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Met het oog op het invoeren van 
consistente, efficiënte en effectieve 
toezichtpraktijken binnen het ESFT, 
teneinde een mogelijke neerwaartse 
spiraal te voorkomen waarbij nationale 
autoriteiten de toezichtnormen met opzet 
verslappen om de concurrentiepositie van 
hun financiële centra te verbeteren, en het 
verzekeren van de gemeenschappelijke, 
uniforme en consistente toepassing van de 
communautaire wetgeving geeft de 
Autoriteit tot bevoegde autoriteiten of 
financiële instellingen gerichte 
richtsnoeren en aanbevelingen. 

Or. en

Amendement 401
Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Met het oog op het invoeren van 
consistente, efficiënte en effectieve 
toezichtpraktijken binnen het ESFT en het 
verzekeren van de gemeenschappelijke, 
uniforme en consistente toepassing van de 
communautaire wetgeving geeft de 
Autoriteit tot bevoegde autoriteiten of 
financiële instellingen gerichte 
richtsnoeren en aanbevelingen waarbij zij 
rekening houdt met de verschillende aard 
van banken. 

Or. en
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Amendement 402
Markus Ferber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit houdt 
publieksraadplegingen over richtsnoeren 
en aanbevelingen en analyseert de 
potentiële kosten en baten daarvan. Ook 
verzoekt de Autoriteit de in artikel 22 
bedoelde Bankstakeholdersgroep om 
opinies of advies. Richtsnoeren en 
aanbevelingen worden opgesteld door 
rekening te houden met evenredigheid als 
overkoepelend beginsel.

Or. en

Motivering

Evenals het geval is bij technische normen, wordt uitgegaan van evenredigheid als 
overkoepelend beginsel dat als richtlijn dient bij het ontwerpen van richtsnoeren en 
aanbevelingen. Publieksraadplegingen zouden niet alleen verplicht moeten zijn bij het 
opstellen van technische normen, maar ook bij het opstellen van richtsnoeren en 
aanbevelingen.

Amendement 403
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit houdt 
publieksraadplegingen met alle 
stakeholders en analyseert de mogelijke 
kosten en baten daarvan, tenzij dergelijke 
raadplegingen en analyses niet in een 
evenredige verhouding staan tot het 
toepassingsgebied en het effect van de 
richtsnoeren en aanbevelingen in kwestie 
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of tot de specifieke urgentie van de zaak. 
Ook verzoekt de Autoriteit de in artikel 22 
bedoelde Bankstakeholdersgroep om 
opinies en advies.

Or. en

Amendement 404
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit houdt openbare 
raadplegingen over richtsnoeren en 
aanbevelingen en analyseert de potentiële 
kosten en baten daarvan. Ook kan de 
Autoriteit de Bankstakeholdersgroep om 
opinies en advies verzoeken.

Or. en

Amendement 405
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 406
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 407
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen twee maanden na het geven van 
een richtsnoer of aanbeveling beslist elke 
bevoegde autoriteit of zij voornemens is 
aan het richtsnoer of de aanbeveling te 
voldoen. Indien de bevoegde autoriteit 
deze richtsnoeren of aanbevelingen niet 
toepast, motiveert zij dit voor de Autoriteit. 
De Autoriteit kan van geval tot geval 
beslissen een dergelijke door een 
bevoegde autoriteit verstrekte motivering 
bekend te maken. 

Or. en
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Amendement 408
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In haar verslag stelt de Autoriteit het 
Parlement, de Raad en de Commissie op 
de hoogte van de richtsnoeren en 
aanbevelingen die worden gegeven. De 
Autoriteit kan vermelden welke nationale 
autoriteit deze niet heeft nageleefd en 
aangeven hoe de Autoriteit wil verzekeren 
dat bevoegde autoriteiten in de toekomst 
haar aanbevelingen en richtsnoeren
opvolgen.

Or. en

Amendement 409
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nadat een richtsnoer of aanbeveling is 
gegeven, doen alle financiële entiteiten 
jaarlijks op duidelijke en gedetailleerde 
wijze verslag van of zij aan dat richtsnoer 
of die aanbeveling voldoen.

Or. en



AM\809989NL.doc 89/89 PE439.966v01-00

NL

Amendement 410
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het jaarverslag vermeldt de Autoriteit 
welke nationale autoriteit niet heeft 
voldaan aan de richtsnoeren en 
aanbevelingen die zij heeft gegeven en 
geeft de Autoriteit aan hoe zij wil 
verzekeren dat deze autoriteiten haar 
aanbevelingen en richtsnoeren in de 
toekomst opvolgen; dit verslag bevat ook 
dezelfde informatie voor de belangrijkste 
grotere financiële entiteiten.

Or. en

Amendement 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daar waar de bevoegde autoriteit deze 
richtsnoeren of aanbevelingen niet toepast, 
motiveert zij dit voor de Autoriteit.

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

Or. en

Motivering

Teneinde de aanvraag van de technische normen te versterken heeft het zin het beginsel 
"naleven of motiveren" (comply or explain) te versterken.


