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Amendement 531
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Autoriteit bevordert een 
gecoördineerde, geconsolideerde en 
integrale reactie van de Europese Unie, 
onder meer door:

Or. en

Amendement 532
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) in situaties van financiële 
instabiliteit en crisis alle passende 
maatregelen te nemen om zo snel en 
soepel mogelijk tot gezamenlijke actie
door de desbetreffende nationale 
toezichthoudende autoriteiten te komen;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) op te treden als centrale ontvanger
van verplichte verslagen voor instellingen 
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die actief zijn in meer dan één lidstaat; bij 
ontvangst van de verslagen, de informatie 
uit te wisselen met de bevoegde nationale 
autoriteiten.

Or. en

Motivering

In veel gevallen bepaalt de EBA de technische normen voor het uitvoeren van kapitaal- of 
overige regels (zie de Omnibusrichtlijn). Om te zorgen dat alle toezichthouders werken op 
basis van dezelfde feiten en dat de coördinatie binnen een crisis veel soepeler verloopt, dient 
de EBA de centrale ontvanger te worden van alle verplichte verslagen. Op deze manier kan 
tevens dubbele verslaglegging worden voorkomen, zoals die momenteel voorkomt als gevolg 
van de verslaglegging op lidstaatniveau.

Amendement 534
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Voor instellingen die actief zijn in 
meer dan één lidstaat, wordt de Autoriteit 
de centrale ontvanger van alle verplichte 
verslagen. Bij ontvangst van de verslagen 
wisselt de Autoriteit de informatie uit met 
de bevoegde nationale autoriteiten.

Or. en

Amendement 535
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 536
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 17 – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit volgt en beoordeelt de 
marktontwikkelingen op haar 
bevoegdheidsgebied en brengt waar nodig 
de Europese Autoriteit voor verzekeringen 
en bedrijfspensioenen, de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten, het 
ECSR en het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie op de hoogte van trends, 
potentiële risico’s en zwakke plekken.

1. De Autoriteit volgt en beoordeelt de 
marktontwikkelingen op haar 
bevoegdheidsgebied en brengt waar nodig 
de Europese toezichthoudende autoriteit
(verzekeringen en bedrijfspensioenen), de 
Europese toezichthoudende autoriteit
(effecten en markten), het ECSR en het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie op de hoogte van trends, 
potentiële risico’s en zwakke plekken.

Or. en

Motivering

Aanpassing van de benaming van de autoriteit.

Amendement 537
Peter Skinner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Autoriteit neemt in haar analyse een 
economische analyse op van de markten 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen 
en van het effect van de mogelijke 
marktontwikkelingen daarop. Met name 
neemt de Autoriteit, in samenwerking met 
het ECSR, het initiatief tot het op 
communautaire schaal beoordelen van de 
veerkracht van financiële instellingen bij 
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autoriteiten: ongunstige marktontwikkelingen en treedt 
zij daarbij als coördinator op. Hiertoe 
ontwikkelt zij voor toepassing door de 
bevoegde autoriteiten:

Or. en

Motivering

Door middel van een economische analyse kan de ETA een beter geïnformeerd besluit nemen 
in het licht van het effect van haar acties op de markt in ruimere zin, en in het licht van het 
effect van gebeurtenissen op de markt in ruimere zin op haar acties. Dit komt overeen met de 
goede praktijken op lidstaatniveau.

Amendement 538
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Autoriteit neemt in haar analyse een 
economische analyse op van de markten 
voor kredietinstellingen en van het effect 
van de mogelijke marktontwikkelingen 
daarop. Met name neemt de Autoriteit, in 
samenwerking met het ECSR, het initiatief 
tot het op communautaire schaal 
beoordelen van de veerkracht van 
financiële instellingen bij ongunstige 
marktontwikkelingen en treedt zij daarbij 
als coördinator op. Hiertoe ontwikkelt zij 
voor toepassing door de bevoegde 
autoriteiten:

Or. en
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Amendement 539
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) gemeenschappelijke methoden 
voor het beoordelen van het effect van 
producteigenschappen en 
distributieprocessen op de financiële 
positie van een instelling en op de 
klantenbescherming;
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Or. en

Motivering

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

Amendement 541
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Autoriteit brengt over 
sectoroverschrijdende ontwikkelingen, 
risico’s en zwakke plekken adequaat 
verslag uit door nauw samen te werken met 
de Europese toezichthoudende autoriteit
(verzekeringen en bedrijfspensioenen) en 
de Europese toezichthoudende autoriteit
(effecten en markten) door middel van de
Europese toezichthoudende autoriteit
(Gemengd Raadgevend Comité).

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om duidelijk te stellen dat het Gemengd Raadgevend Comité een belangrijke 
rol speelt bij de coördinatie binnen de ETA.
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Amendement 542
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 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Autoriteit brengt over 
sectoroverschrijdende ontwikkelingen, 
risico’s en zwakke plekken adequaat 
verslag uit door nauw samen te werken met 
de Europese Autoriteit voor verzekeringen 
en bedrijfspensioenen en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten en de 
Europese toezichthoudende autoriteit
(Gemengd Comité).

Or. en

Motivering

Vermelding van het Gemengd Comité.

Amendement 543
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Autoriteit brengt over 
sectoroverschrijdende ontwikkelingen, 
risico’s en zwakke plekken adequaat 
verslag uit door nauw samen te werken met 
de Europese Autoriteit voor verzekeringen 
en bedrijfspensioenen en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten en 
door actief deel te nemen aan het 
Gemengd Comité van de ETA.

Or. en
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Amendement 544
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de rechten van de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
kan de Autoriteit deelnemen aan alle 
internationale fora met betrekking tot de 
regelgeving van en het toezicht door de 
instellingen die onder de in artikel 1, lid 2 
genoemde wetgeving vallen.

Or. en

Amendement 545
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit vertegenwoordigt de 
Europese Unie op alle internationale fora 
met betrekking tot de regelgeving van en 
het toezicht door de instellingen die onder 
de in artikel 1, lid 2 genoemde wetgeving 
vallen. De nationale toezichthoudende 
autoriteiten kunnen aan dergelijke fora 
bijdragen wanneer het nationale kwesties 
dan wel kwesties die van belang zijn voor 
hun eigen functies en bevoegdheden 
onder de EU-wetgeving, betreft.

Or. en
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Amendement 546
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Autoriteit kan contacten met 
toezichthoudende autoriteiten uit derde 
landen ontwikkelen. Zij kan 
administratieve regelingen met 
internationale organisaties en 
overheidsinstanties van derde landen 
sluiten. Deze regelingen beletten de 
lidstaten en hun bevoegde autoriteiten 
niet bilaterale of multilaterale regelingen 
met derde landen te treffen.

Or. en

Motivering

De sterkere rol die de Autoriteit krijgt toebedeeld bij de vertegenwoordiging van de Europese 
Unie op internationale fora is onverminderd het recht van lidstaten en hun toezichthoudende 
autoriteiten om bilaterale of multilaterale regelingen met derde landen aan te gaan.

Amendement 547
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Onverminderd de bevoegdheden van de 
instellingen van de Europese Unie en de 
bevoegdheden van de lidstaten kan de 
Autoriteit contacten ontwikkelen en
administratieve regelingen sluiten met 
toezichthoudende autoriteiten,
internationale organisaties en 
overheidsinstanties van derde landen.

Or. en
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Amendement 548
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De terminologie moet worden aangepast aan de terminologie die is gehanteerd in artikel 290 
van het Verdrag van Lissabon. De buitenlandse bevoegdheden van de Europese Autoriteit 
moeten worden uitgeoefend op basis van de algemene buitenlandse bevoegdheden van de EU. 

Amendement 549
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit vermeldt in haar jaarverslag 
alle administratieve regelingen en 
equivalentiebesluiten die met 
internationale organisaties, regeringen of 
derde landen zijn overeengekomen.

Or. en
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Amendement 550
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 551
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Met betrekking tot prudentiële 
beoordelingen van fusies en overnames die 
binnen het toepassingsbereik van Richtlijn 
2007/44/EG vallen en die ingevolge deze 
richtlijn overleg vereisen tussen de 
bevoegde autoriteiten van twee of meer 
lidstaten, kan de Autoriteit op verzoek van 
een van de desbetreffende bevoegde 
autoriteiten een advies verlenen en 
publiceren over een prudentiële 
beoordeling behalve met betrekking tot de 
criteria van artikel 19, lid 1, onder e). Het 
advies wordt terstond en in ieder geval 
voor het einde van de beoordelingsperiode
uitgebracht overeenkomstig Richtlijn 
2007/44/EG. Artikel 20 is van toepassing
op alle vlakken waarop de Autoriteit 
advies kan uitbrengen. 

Or. en
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Motivering

Een fusie is per definitie instellingspecifiek en daarnaast markt- en handelsgevoelig. Dit blijft 
daarom primair een zaak van de nationale en Europese mededingingsautoriteiten. De 
mogelijkheden van de ETA om advies uit te brengen over fusies moeten beperkt blijven tot 
gevallen waar de wetgeving overleg tussen de bevoegde autoriteiten vereist.

Amendement 552
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Met betrekking tot prudentiële 
beoordelingen van fusies en overnames die 
onder Richtlijn 2007/44/EG vallen, wordt
de Autoriteit de centrale ontvanger van 
verplichte verslagen. De Autoriteit zit de
procedure voor en geeft bij de 
desbetreffende procedure de nationale 
autoriteiten sturing om te zorgen voor een 
doelmatig proces. Zij kan op eigen 
initiatief of op verzoek van een bevoegde 
autoriteit een advies verlenen en publiceren 
over een prudentiële beoordeling die door 
een autoriteit van een lidstaat moet worden 
uitgevoerd. Artikel 20 is van toepassing. 

Or. en

Amendement 553
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot prudentiële 
beoordelingen van fusies en overnames die 
onder Richtlijn 2007/44/EG vallen, kan de 
Autoriteit op eigen initiatief of op verzoek 
van een bevoegde autoriteit een advies 
verlenen en publiceren over een 

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

geven teneinde alles te stroomlijnen en te 
zorgen voor gelijke omstandigheden, 
alsmede een advies verlenen en publiceren 
over een prudentiële beoordeling die door 
een autoriteit van een lidstaat moet worden 
uitgevoerd. Artikel 20 is van toepassing. 

Or. en

Amendement 554
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 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op basis van de gezamenlijke 
richtsnoeren kan de Autoriteit ook onder 
Richtlijn 2007/44/EG een procedure
inzake de overgang van zeggenschap
voeren. Bij ontvangst van de kennisgeving 
verzorgt de Autoriteit in samenwerking 
met alle relevante nationale autoriteiten
de coördinatie.

Or. en

Motivering

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).
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Amendement 555
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op basis van de gezamenlijke 
richtsnoeren kan de Autoriteit ook onder 
Richtlijn 2007/44/EG een procedure 
inzake de overgang van zeggenschap 
voeren. Bij ontvangst van de kennisgeving 
verzorgt de Autoriteit in samenwerking 
met alle relevante nationale autoriteiten
de coördinatie.

Or. en

Amendement 556
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De verzoeken van de Autoriteit dienen uit te gaan van de bestaande kanalen voor 
informatieverzameling. Waar van toepassing, moeten gemeenschappelijke 
verslagleggingsformats en bestaande statistieken worden gebruikt.
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Amendement 557
Carl Haglund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 558
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Op verzoek van de Autoriteit 
verstrekken de bevoegde autoriteiten en 
andere overheidsinstanties van de lidstaten 
aan de Autoriteit alle nodige informatie om 
de haar bij onderhavige verordening 
opgedragen verplichtingen uit te voeren, op 
voorwaarde dat de geadresseerde
wettelijke toegang heeft tot de relevante 
gegevens, en op voorwaarde dat het 
verzoek om informatie in verhouding staat 
tot de aard van de desbetreffende plicht.

Or. en
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Amendement 559
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 560
Othmar Karas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is onduidelijk wat er bedoeld wordt met “andere overheidsinstanties”. 
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Amendement 561
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Autoriteit kan tevens verzoeken op 
gezette tijden informatie te verstrekken, op 
voorwaarde dat de bevoegde autoriteit 
deze informatie bewaart. Indien de 
bevoegde autoriteiten dit soort informatie 
niet verzamelen, dient de Autoriteit in een 
dergelijk verzoek te voorzien door 
wijzigingen aan te brengen in de 
desbetreffende verslagleggingsvereisten 
onder de technische normen van artikel 7.

Or. en

Amendement 562
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Autoriteit kan tevens verzoeken op 
gezette tijden informatie te verstrekken. 
Deze verzoeken dienen in eerste instantie 
uit te gaan van de bestaande kanalen voor 
informatieverzameling. Waar van 
toepassing, dienen gemeenschappelijke 
verslagleggingsformats te worden 
gebruikt.

Or. en

Motivering

De verzoeken van de Autoriteit dienen uit te gaan van de bestaande kanalen voor 
informatieverzameling. Waar van toepassing, moeten gemeenschappelijke 
verslagleggingsformats en bestaande statistieken worden gebruikt.
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Amendement 563
Carl Haglund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Autoriteit kan tevens verzoeken op 
gezette tijden informatie te verstrekken. 
Deze verzoeken dienen in eerste instantie 
uit te gaan van de bestaande kanalen voor 
informatieverzameling. Waar van 
toepassing, dienen gemeenschappelijke 
verslagleggingsformats te worden 
gebruikt.

Or. en

Amendement 564
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Autoriteit kan tevens verzoeken op 
gezette tijden informatie te verstrekken. Bij 
deze verzoeken moet, waar van 
toepassing, van gemeenschappelijke 
verslagleggingsformats gebruik worden 
gemaakt.

Or. en
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Amendement 565
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – tweede alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat er overeenkomstig dit artikel om 
informatie wordt gevraagd, dient de 
Autoriteit eerst gebruik te maken van de 
bestaande statistieken, zoals opgemaakt, 
verspreid en ontwikkeld door het
Europees statistisch systeem en het 
Europees Stelsel van centrale banken.

Or. en

Motivering

De verzoeken van de Autoriteit dienen uit te gaan van de bestaande kanalen voor 
informatieverzameling. Waar van toepassing, moeten gemeenschappelijke 
verslagleggingsformats en bestaande statistieken worden gebruikt.

Amendement 566
Carl Haglund

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – tweede alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat er overeenkomstig dit artikel om 
informatie wordt gevraagd, dient de 
Autoriteit eerst gebruik te maken van de 
bestaande statistieken, zoals opgemaakt, 
verspreid en ontwikkeld door het 
Europees statistisch systeem en het 
Europees Stelsel van centrale banken.

Or. en
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Amendement 567
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 568
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Daar waar – voor zover er sprake kan 
zijn van een blijvend en ernstig risico op 
marktverstoring, hetgeen wordt 
ondersteund door objectief verifieerbare 
gegevens en hetgeen redelijkerwijze een 
specifieke instelling kan betreffen – door 
de bevoegde autoriteiten en andere 
overheidsinstanties van de lidstaten 
informatie niet of niet tijdig beschikbaar 
wordt gesteld, kan de Autoriteit 
rechtstreeks tot de desbetreffende 
financiële instellingen en andere partijen 
een met redenen omkleed verzoek richten. 
De desbetreffende financiële instelling 
heeft het recht om, onverminderd
eventuele overige rechtsmiddelen die 
kunnen worden aangewend, haar 
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opvatting te geven over de gegrondheid 
van het verzoek van de Autoriteit. De 
autoriteit brengt de desbetreffende 
bevoegde autoriteiten op de hoogte van 
dergelijke verzoeken.

Or. en

Motivering

De bevoegdheid van de ETA om rechtstreeks bij afzonderlijke instellingen om informatie te 
verzoeken, dient alleen in laatste instantie te worden gebruikt. Daarom moet de strekking van 
het oorspronkelijke voorstel worden beperkt, zodat het alleen van toepassing is op vooraf 
bepaalde noodsituaties. Er bestaat duidelijk behoefte aan betere informatie-uitwisseling om 
het inzicht in systemische risico’s te vergroten. Het is echter van belang niet het 
marktsentiment te ondermijnen door de mogelijke onthulling van gevoelige en vertrouwelijke 
gegevens die het goede functioneren van de financiële markten kunnen verstoren.

Amendement 569
Carl Haglund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Daar waar door de bevoegde autoriteiten 
informatie niet of niet tijdig beschikbaar 
wordt gesteld, kan de Autoriteit 
rechtstreeks tot een overige 
toezichthoudende autoriteit, het ministerie 
van Financiën waar deze laatste haar
prudentiële informatie tot haar
beschikking heeft, of de centrale bank of 
het planbureau van de desbetreffende 
lidstaat een wettelijk onderbouwd en met 
redenen omkleed verzoek richten. De 
autoriteit brengt de desbetreffende 
bevoegde autoriteiten op de hoogte van 
dergelijke verzoeken.

Or. en
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Amendement 570
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 571
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 572
Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Op verzoek van de Autoriteit verlenen de 
bevoegde autoriteiten en andere 
overheidsinstanties van de lidstaten aan de 
Autoriteit bijstand bij het verzamelen van 
dergelijke informatie. Indien de 
desbetreffende informatie echter is 
opgevraagd door het ECSR, moet de 
nationale bevoegde autoriteit eerst 
toestemming geven voordat de Autoriteit 
de informatie aan het ECSR kan 
verschaffen. De Autoriteit en de nationale 
bevoegde autoriteiten dienen volledig 
rekening te houden met de bestaande 
regelingen met toezichthouders uit derde 
landen.

Or. en

Motivering

De bevoegdheid van de ETA om rechtstreeks bij afzonderlijke instellingen om informatie te 
verzoeken, dient alleen in laatste instantie te worden gebruikt. Daarom moet de strekking van 
het oorspronkelijke voorstel worden beperkt, zodat het alleen van toepassing is op vooraf 
bepaalde noodsituaties. Er bestaat duidelijk behoefte aan betere informatie-uitwisseling om 
het inzicht in systemische risico’s te vergroten. Het is echter van belang niet het 
marktsentiment te ondermijnen door de mogelijke onthulling van gevoelige en vertrouwelijke 
gegevens die het goede functioneren van de financiële markten kunnen verstoren.

Amendement 573
Carl Haglund

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van de Autoriteit verlenen de 
bevoegde autoriteiten en andere 
overheidsinstanties van de lidstaten aan de 

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

van dergelijke informatie.

Or. en

Amendement 574
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 575
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 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op verzoek van een nationale 
toezichthoudende autoriteit van een 
lidstaat kan de Autoriteit alle informatie 
leveren die nodig is om de nationale 
autoriteit in staat te stellen haar taken te 
vervullen, op voorwaarde dat de 
desbetreffende nationale autoriteit 
passende regelingen inzake 
geheimhouding heeft getroffen.

Or. en
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Motivering

Bewerking van het door Peter Skinner ingediende amendement, dat bedoeld is om de 
coördinatie te verbeteren.

Amendement 576
Peter Skinner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op verzoek van een nationale 
toezichthoudende autoriteit van een 
lidstaat kan de Autoriteit alle informatie 
leveren die nodig is om de nationale 
autoriteit in staat te stellen haar taken te 
vervullen, op voorwaarde dat de 
desbetreffende nationale autoriteit 
passende regelingen inzake 
geheimhouding heeft getroffen.

Or. en

Motivering

De informatiestroom tussen een nationale autoriteit en de ETA hoort in twee richtingen te 
verlopen, d.w.z. dat de nationale autoriteit ook informatie kan aanvragen bij de ETA.

Amendement 577
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op verzoek van een nationale 
toezichthoudende autoriteit van een 
lidstaat kan de Autoriteit alle informatie 
leveren die nodig is om de nationale 
autoriteit in staat te stellen haar taken te 
vervullen, op voorwaarde dat de 
desbetreffende nationale autoriteit 
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passende regelingen inzake 
geheimhouding heeft getroffen.

Or. en

Amendement 578
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op verzoek van een nationale 
toezichthoudende autoriteit van een 
lidstaat kan de Autoriteit alle informatie 
leveren die nodig is om voornoemde in 
staat te stellen haar taken te vervullen, op 
voorwaarde dat de desbetreffende 
nationale autoriteit passende regelingen 
inzake geheimhouding heeft getroffen. 

Or. en

Motivering

Nationale toezichthouders moeten toegang hebben tot de door de ETA verzamelde informatie. 
Hiermee kan de samenwerking en de kwaliteit van het toezicht worden verbeterd. 
Toezichthouders moeten daarom gegevens bij de ETA kunnen aanvragen, zolang zij 
hoogwaardige regelingen voor geheimhouding hebben getroffen.

Amendement 579
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor instellingen die actief zijn in 
meer dan één lidstaat, wordt de Autoriteit 
de centrale ontvanger van alle verplichte 
verslagen. Bij ontvangst van de verslagen 
wisselt de Autoriteit de informatie uit met 
de bevoegde nationale autoriteiten.
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Or. en

Amendement 580
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese Bankautoriteit werkt met 
het ECSR samen.

1. De Europese Bankautoriteit werkt nauw
met het ECSR samen.

Or. en

Amendement 581
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Met het oog op overleg met stakeholders 
op gebieden die relevant zijn voor de taken 
van de Autoriteit wordt een 
Bankstakeholdersgroep opgericht. Ten 
aanzien van alle belangrijke beslissingen 
en acties van de Autoriteit wordt overlegd 
met de Bankstakeholdersgroep. Mocht in 
geval van nood direct overleg niet 
mogelijk zijn, dan dient de 
Bankstakeholdersgroep zo snel mogelijk 
te worden geïnformeerd over het besluit.

Or. en
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Amendement 582
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Om bij te dragen aan het overleg met 
stakeholders op gebieden die relevant zijn 
voor de taken van de Autoriteit wordt een 
Bankstakeholdersgroep opgericht.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de Bankstakeholdersgroep niet de enige groep is waarmee de 
Autoriteit overleg moet plegen.

Amendement 583
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van 
bankdiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de krediet- en 
beleggingsinstellingen van de Unie, hun 
werknemers alsmede consumenten,
gebruikers van bankdiensten en 
vertegenwoordigers uit de 
bedrijfsgemeenschap evenwichtig 
vertegenwoordigd. De financiële 
instellingen en ondernemingen in al hun 
variaties in omvang en bedrijfsmodellen  
zullen zijn vertegenwoordigd. Ten minste 
5 leden zijn onafhankelijke 
vooraanstaande wetenschappers. Het 
aantal leden dat de markt 
vertegenwoordigt, bedraagt hooguit 10. 
Maximaal 10 leden vertegenwoordigen 
een grote financiële instelling.
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Or. en

Amendement 584
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van 
bankdiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de krediet- en 
beleggingsinstellingen van de Unie, 
gebruikers van bankdiensten, met inbegrip 
van vertegenwoordigers van kmo’s
evenwichtig vertegenwoordigd. Ten 
minste 5 leden zijn onafhankelijke 
vooraanstaande wetenschappers. Het 
aantal leden dat gebruikers van 
bankdiensten, met inbegrip van kmo’s, 
vertegenwoordigt, bedraagt hooguit 10. 
Maximaal 10 leden vertegenwoordigen de 
krediet- en beleggingsinstellingen van de 
Unie.

Or. en

Amendement 585
Peter Skinner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, hun werknemers
alsmede consumenten en gebruikers van 
bankdiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

2. De Bankstakeholdersgroep is uit 30 
leden samengesteld. Hooguit 15 leden zijn 
vertegenwoordigers van krediet- en 
beleggingsinstellingen. Ten minste 5 leden 
zijn vertegenwoordigers van kmo’s, hun 
werknemers (bijvoorbeeld 
vertegenwoordigd in de vorm van 
vakbonden) en consumenten en gebruikers 
van bankdiensten.

Or. en
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Motivering

Gezien de complexe en industriespecifieke aard van bepaalde adviezen die van de 
Bankstakeholdersgroep worden verwacht, is het terecht om te zorgen dat de industrie goed is 
vertegenwoordigd. De industrie mag echter nooit meer dan de helft van de leden 
vertegenwoordigen en er moeten ook wetenschappers in de groep zitting nemen, die kunnen 
zorgen voor aanvullende, onbevooroordeelde deskundigheid.

Amendement 586
Udo Bullmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van 
bankdiensten evenwichtig
vertegenwoordigd.

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van 
bankdiensten vertegenwoordigd. De 
Bankstakeholdersgroep bestaat uit ten 
minste 10 vertegenwoordigers van 
consumenten en gebruikers, zoals kmo’s, 
5 vertegenwoordigers van de werknemers, 
5 onafhankelijke vooraanstaande 
wetenschappers en hooguit 10 
vertegenwoordigers van de organisaties 
van de onder toezicht staande
instellingen.

Or. en

Amendement 587
Markus Ferber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van 
bankdiensten evenwichtig 

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de krediet- en 
beleggingsinstellingen van de Unie en 
vertegenwoordigers van kmo’s 
vertegenwoordigd. Ten minste 5 leden zijn 
onafhankelijke vooraanstaande 
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vertegenwoordigd. wetenschappers.

Or. en

Motivering

In verband met de zeer complexe aangelegenheden van de EBA lijkt de samenstelling van de 
Bankstakeholdersgroep niet toereikend in de zin van opname van werknemers, consumenten 
en overige retailgebruikers van de bankdiensten. Daarnaast is de opsomming van 
werknemers, consumenten en gebruikers van bankdiensten overbodig. Het volstaat geheel en 
al de vertegenwoordiging van kmo’s gebruikers te noemen.

Amendement 588
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van 
bankdiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, hun werknemers 
alsmede consumenten, gebruikers van 
bankdiensten en vertegenwoordigers van 
kmo’s evenwichtig vertegenwoordigd. Ten 
minste 5 leden zijn onafhankelijke 
vooraanstaande wetenschappers.

Or. en

Motivering

Wij moeten zorgen voor een adequate vertegenwoordiging van de academische wereld. 
Daarbuiten is er geen reden om de samenstelling van de Bankstakeholdersgroep kunstmatig 
te gaan dicteren.

Amendement 589
Herbert Dorfmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
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beleggingsinstellingen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van 
bankdiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

beleggingsinstellingen, hun werknemers 
alsmede consumenten, gebruikers van 
bankdiensten en vertegenwoordigers van 
kmo’s evenwichtig vertegenwoordigd. Het 
aantal leden dat marktdeelnemers 
vertegenwoordigt, bedraagt hooguit 10. 
Ten minste 10 leden worden gekozen door 
kmo’s. Ten minste 3 leden 
vertegenwoordigen kleine banken. 
Hooguit 3 leden vertegenwoordigen 
coöperatieve banken.

Or. en

Amendement 590
Thijs Berman

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van 
bankdiensten evenwichtig
vertegenwoordigd.

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, 
vertegenwoordigers van vakbonden 
alsmede vertegenwoordigers van 
consumentenorganisaties, gebruikers van 
bankdiensten en vertegenwoordigers van 
kmo’s evenwichtig vertegenwoordigd.

Or. en

Motivering

Vakbonden en consumentenorganisaties zijn georganiseerde vertegenwoordigers van de 
werknemer en de consument. Vanwege hun diepgravende kennis van transsectorale 
activiteiten zijn zij het meest geschikt om de belangen van werknemers en consumenten in de 
Bankstakeholdersgroep te vertegenwoordigen.
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Amendement 591
Marta Andreasen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van 
bankdiensten evenwichtig
vertegenwoordigd.

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, kmo’s, 
wetenschappers, vertegenwoordigers van 
werknemersorganisaties alsmede 
consumenten en gebruikers van 
bankdiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

Or. en

Motivering

In de Bankstakeholdersgroep moeten alle relevante groepen goed vertegenwoordigd zijn.

Amendement 592
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van 
bankdiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van 
bankdiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd. Van geen van de 
vertegenwoordigers in de groep zal de 
positie sterker zijn dan die van anderen.

Or. en

Motivering

Het evenwichtig en eerlijk functioneren van de Bankstakeholdersgroep moet in alle opzichten 



PE439.986v01-00 36/72 AM\810194NL.doc

NL

worden gewaarborgd. 

De term “evenwichtig” moet nader worden gespecificeerd. Er moet worden gezorgd voor een 
voortdurend overleg binnen de Bankstakeholdersgroep. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten per 
jaar in ieder geval niet genoeg. 

Amendement 593
Othmar Karas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de 
communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen, hun werknemers 
alsmede consumenten en gebruikers van 
bankdiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

2. In de Bankstakeholdersgroep, die uit 30 
leden is samengesteld, zijn de krediet- en 
beleggingsinstellingen van de EU, hun 
werknemers alsmede consumenten en 
gebruikers van bankdiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd.

Or. en

Motivering

De terminologie moet worden aangepast aan de terminologie van het Verdrag van Lissabon. 
De institutionalisering van de dialoog met de industrie middels de Bankstakeholdersgroep 
draagt bij aan een gezonde regelgeving binnen de EU. De samenstelling van de 
Bankstakeholdersgroep dient een eerlijke vertegenwoordiging van het bankwezen te 
waarborgen (de financiële instellingen worden vertegenwoordigd door ten minste 20 leden ), 
maar dient tevens pluralistisch van aard te zijn.

Amendement 594
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Bankstakeholdersgroep is gerechtigd 
om werkgroepen inzake technische 
aangelegenheden in te stellen, waarvoor
ook andere deskundigen kunnen worden 
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aangesteld om te zorgen dat er voldoende 
technische deskundigheid beschikbaar is.

Or. en

Amendement 595
Udo Bullmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Bankstakeholdersgroep komt ten 
minste tweemaal per jaar bijeen.

De Bankstakeholdersgroep komt ten 
minste vier maal per jaar bijeen.

Or. en

Amendement 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Bankstakeholdersgroep komt ten 
minste tweemaal per jaar bijeen.

De Bankstakeholdersgroep komt ten 
minste vier maal per jaar bijeen.

Or. en

Motivering

Het evenwichtig en eerlijk functioneren van de Bankstakeholdersgroep moet in alle opzichten 
worden gewaarborgd. 

De term “evenwichtig” moet nader worden gespecificeerd. Er moet worden gezorgd voor een 
voortdurend overleg binnen de Bankstakeholdersgroep. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten per 
jaar in ieder geval niet genoeg. 



PE439.986v01-00 38/72 AM\810194NL.doc

NL

Amendement 597
Antolín Sánchez Presedo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij het nemen van zijn besluit verzekert de 
raad van toezichthouders, rekening 
houdend met de mogelijkheden, een 
passende balans en vertegenwoordiging, in 
geografische zin en wat het evenwicht 
tussen mannen en vrouwen betreft, van de 
communautaire stakeholders.

Or. en

Amendement 598
Udo Bullmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit verzekert toereikende 
secretariaatsondersteuning voor de 
Bankstakeholdersgroep.

De Autoriteit verzekert toereikende
secretariaatsondersteuning en toereikende 
vergoedingen van reis- en verblijfskosten
voor de Bankstakeholdersgroep, alsmede 
een vergoeding voor deelname aan de 
activiteiten voor die leden voor wie het bij 
afwezigheid van een vergoeding
onmogelijk zou zijn om deel te nemen. De 
Europese begroting dient tevens te 
voorzien in passende geldmiddelen voor 
een deskundigencentrum waar
professionele deskundigen op het vlak van 
regelgeving en toezicht inzake financiële 
dienstverlening uitsluitend technisch 
advies kunnen geven aan investeerders, 
kmo’s en consumenten aan de koopzijde
ter ondersteuning van hun input in de 
adviesgroepen van de stakeholders.

Or. en
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Amendement 599
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor leden van de Bankstakeholdersgroep
die een organisatie zonder winstoogmerk 
vertegenwoordigen, wordt een toereikende 
financiële vergoeding vastgesteld.

Or. en

Amendement 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor leden van de Bankstakeholdersgroep
die een organisatie zonder winstoogmerk 
vertegenwoordigen, wordt een toereikende 
financiële vergoeding vastgesteld.

Or. en

Motivering

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

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 
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Amendement 601
Peter Skinner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de begroting wordt een bedrag 
toegewezen voor leden van de 
Bankstakeholdersgroep die een 
organisatie zonder winstoogmerk 
vertegenwoordigen. Dit bedrag wordt 
overeengekomen met de raad van 
toezichthouders en dient toereikend te zijn 
om de kosten te dekken met betrekking tot 
de organisatie en het bijwonen van de 
voorbereidende bijeenkomsten en het 
gelasten van extern onderzoek en het 
inwinnen van adviezen.

Or. en

Motivering

Er moet worden gezorgd dat de Bankstakeholdersgroep zodanig functioneert dat alle 
deelnemers in de groep in de praktijk onder dezelfde omstandigheden kunnen functioneren en 
dezelfde mogelijkheden hebben om bij te dragen aan de werkzaamheden. Dit betekent dat de 
vertegenwoordigers in de groep niet gedwongen mogen zijn om terug te vallen op de 
geldmiddelen van de organisaties die zij vertegenwoordigen, aangezien dit zal leiden tot een 
gebrekkig evenwicht in de kwantiteit en de kwaliteit van de werkzaamheden die de diverse 
vertegenwoordigers daadwerkelijk kunnen ondernemen. Dit geldt voor vertegenwoordigers 
van werknemers in de sector, consumenten, kmo’s en overige.

Amendement 602
Udo Bullmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De ambtstermijn van de leden van de 
Bankstakeholdersgroep bedraagt vijf jaar, 
waarna een nieuwe selectieprocedure 
plaatsvindt.
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Or. en

Amendement 603
Udo Bullmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden kunnen twee opeenvolgende 
ambtstermijnen vervullen. 

Schrappen

Or. en

Amendement 604
Thijs Berman

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om haar adviestaken uit te voeren 
krijgt de Bankstakeholdersgroep alle 
nodige informatie verstrekt door de 
Autoriteit.

Or. en

Motivering

De Bankstakeholdersgroep is voor informatie geheel afhankelijk van de Autoriteit. Als de 
Autoriteit om overleg vraagt, zal zij dan ook de Bankstakeholdersgroep toegang moeten geven 
tot alle relevante informatie.
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Amendement 605
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De Bankstakeholdersgroep kan aan de 
Autoriteit opinies en advies verstrekken 
over alle kwesties die verband houden met 
de taken van de Autoriteit, met inbegrip 
van kwesties die verband houden met het 
bereiken van een gemeenschappelijk 
standpunt met de Europese 
toezichthoudende autoriteit
(verzekeringen en bedrijfspensioenen) en 
de Europese toezichthoudende autoriteit
(effecten en markten) zoals uiteengezet in 
artikel 42, in het bijzonder gericht op de 
taken die zijn opgenomen in de artikelen 7 
en 8.

Or. en

Motivering

Al moeten de artikelen 7 en 8 het voornaamste aandachtsgebied blijven, de 
Bankstakeholdersgroep moet waar nodig ook kunnen bijdragen aan de besluitvorming inzake 
financiële conglomeraten in gevallen dat die conglomeraten zowel bankactiviteiten als 
overige taken die worden ondernomen door de ETA, verrichten.

Amendement 606
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De Bankstakeholdersgroep kan aan de 
Autoriteit opinies en advies verstrekken 
over alle kwesties die verband houden met 
de taken van de Autoriteit, waarbij de 
aandacht specifiek uitgaat naar de in de 
artikelen 7 en 8 gespecificeerde taken.
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Or. en

Amendement 607
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 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De Bankstakeholdersgroep kan aan de 
Autoriteit opinies en advies verstrekken 
over alle kwesties die verband houden met 
de taken van de Autoriteit, waarbij de 
aandacht specifiek uitgaat naar de in de 
artikelen 7 en 8 gespecificeerde taken.

Or. en

Motivering

Samenhang met het verslag-Skinner.

Amendement 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 609
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 610
Peter Skinner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Bankstakeholdersgroep besluit over 
kwesties die van belang zijn voor het 
overleg of die eventueel de agenda voor 
volgende vergaderingen kunnen 
beïnvloeden. Alle vertegenwoordigers van 
de groep hebben de mogelijkheid om met 
hun eigen inbreng te komen. Uiteindelijk 
wordt over alle agendapunten besloten 
door de Bankstakeholdersgroep, waarbij 
elke subgroep van stakeholders het recht 
heeft eigen voorgestelde punten op de 
agenda te zetten. Elke subgroep van 
stakeholders heeft de vrijheid om 
meningen en adviezen te verstrekken aan 
de Autoriteit, die niet zonder meer de 
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meningen van de meerderheid van de 
Bankstakeholdersgroep hoeven te zijn.

Or. en

Motivering

De Bankstakeholdersgroep heeft als gevolg van haar samenstelling verschillende belangen en 
meningen. Consumenten en overige gebruikers moeten gelegenheid krijgen hun mening te 
geven, al hoeft dit niet zonder meer de mening van de meerderheid van de 
Bankstakeholdersgroep te zijn. Als de deelnemers binnen de groep dit recht niet hebben, 
bestaat het gevaar dat de werkzaamheden van de groep verlamd raken.

Amendement 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Bankstakeholdersgroep besluit over 
kwesties die van belang zijn voor het 
overleg en over de agenda voor de 
vergaderingen.

Or. en

Amendement 612
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Bankstakeholdersgroep stelt zijn 
reglement van orde vast

6. De Bankstakeholdersgroep stelt zijn 
reglement van orde vast op basis van 
overeenstemming van een 
tweederdemeerderheid van de leden.

Or. en
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Motivering

Gelet op de waarschijnlijkheid van stevige meningsverschillen binnen de
Bankstakeholdersgroep, is het van belang vanaf het begin een strikt reglement van orde te 
hebben. Dit kan het best worden bereikt door een reglement vast te leggen op basis van een 
tweederdemeerderheid van de leden. Dit voorkomt tevens dat de leden van één belangengroep 
binnen de Bankstakeholdersgroep de besluitvorming kunnen domineren.

Amendement 613
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Autoriteit verzekert dat het 
bankwezen vanuit cyclisch oogpunt zijn 
kosten internaliseert en dat een op grond 
van de artikelen 10 en 11 vastgesteld 
besluit in geen enkel direct opzicht afbreuk 
doet aan de budgettaire 
verantwoordelijkheden van de lidstaten. 

Or. en

Amendement 614
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De Autoriteit moet de bindende bevoegdheid krijgen om geschillen tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten te beslechten en om noodbesluiten te nemen. De 
vrijwaringsclausules van de lidstaten tegen de besluiten van de Autoriteit moeten beperkt 
blijven en over het algemeen uitgaan van de “pas toe of leg uit”-regel. Voorkomen moet 
worden dat vrijwaringsclausules leiden tot potentiële mazen in de wet.

Amendement 616
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Indien artikel 23 beperkt blijft tot bepaalde gevoeligheden bij de lidstaten, dient het enkel van 
toepassing te zijn op besluiten die worden genomen in noodsituaties, d.w.z. op grond van 
artikel 10, in welk geval de lidstaten waarschijnlijk zullen ingrijpen, mogelijk met 
staatsgelden. Artikel 11 dient hier niet onder te vallen, aangezien bemiddeling alleen zou 
gelden voor normale tijden, namelijk voor het lopende toezicht.
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Amendement 617
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond 
van artikel 6, lid 3 en de artikelen 10 en 11 
vastgesteld besluit in geen enkel opzicht 
afbreuk doet aan de budgettaire 
verantwoordelijkheden van de lidstaten
(anders dan de minimumbedragen). 

Or. en

Motivering

Als artikel 6, lid 3 in de tekst wordt gehandhaafd, dient het onderhevig te zijn aan dezelfde 
vrijwaringen als de artikelen 10 en 11. De EU-besluiten inzake toezicht op de EU-eenheden 
kunnen immers ook een budgettair effect hebben.

Amendement 618
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond 
van de artikelen 6.3, 10 en 11 vastgesteld 
besluit in geen enkel opzicht afbreuk doet 
aan de budgettaire verantwoordelijkheden 
van de lidstaten. 

Or. en

Motivering

Als artikel 6, lid 3 in de tekst wordt gehandhaafd, dient het onderhevig te zijn aan dezelfde 
vrijwaringen als de artikelen 10 en 11. De EU-besluiten inzake toezicht op de EU-eenheden 
kunnen immers ook een budgettair effect hebben.
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Amendement 619
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Autoriteit verzekert dat een op grond 
van de artikelen 10,11 en 12a vastgesteld 
besluit in geen enkel opzicht afbreuk doet 
aan de budgettaire verantwoordelijkheden 
van de lidstaten. 

Or. en

Motivering

Indien artikel 12a wordt geaccepteerd door het Parlement, dient deze ook te worden 
opgenomen in de bepalingen van de vrijwaringsclausule.

Amendement 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De budgettaire verantwoordelijkheden van de lidstaat mogen onder geen beding worden 
beïnvloed door de activiteiten van de EBA. Het doel van de voorgestelde aanvulling is om dit 
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beginsel kracht bij te zetten. Door in het besluit inzake de EBA een dergelijke clausule op te 
nemen, is de Autoriteit gedwongen keer op keer te beoordelen en te analyseren of haar besluit
geen afbreuk doet aan de budgettaire verantwoordelijkheden van de lidstaat.

Amendement 621
Marta Andreasen

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De activiteiten van de Autoriteit mogen in geen enkel opzicht afbreuk doen aan de budgettaire
onafhankelijkheid van de lidstaten.

Amendement 622
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Indien artikel 23 beperkt blijft tot bepaalde gevoeligheden bij de lidstaten, dient het enkel van 
toepassing te zijn op besluiten die worden genomen in noodsituaties, d.w.z. op grond van 
artikel 10, in welk geval de lidstaten waarschijnlijk zullen ingrijpen, mogelijk met 
staatsgelden. Artikel 11 dient hier niet onder te vallen, aangezien bemiddeling alleen zou 
gelden voor normale tijden, namelijk voor het lopende toezicht.

Amendement 623
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Daar waar een lidstaat een op grond van 
artikel 11 genomen besluit niet accepteert, 
omdat dit afbreuk doet aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden, dient hij binnen 
één maand na kennisgeving aan de
bevoegde autoriteit van het besluit van de 
Autoriteit de Autoriteit, de Commissie en 
het Europees Parlement ervan in kennis te 
stellen dat de bevoegde autoriteit het 
besluit niet zal uitvoeren.

Or. en

Amendement 624
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 625
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In zijn kennisgeving rechtvaardigt de 
lidstaat waarom en legt hij een 
effectbeoordeling voor om aan te tonen in 
hoeverre het besluit aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden afbreuk doet.

Or. en

Motivering

De Autoriteit moet de bindende bevoegdheid krijgen om geschillen tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten te beslechten en om noodbesluiten te nemen. De 
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vrijwaringsclausules van de lidstaten tegen de besluiten van de Autoriteit moeten beperkt 
blijven en over het algemeen uitgaan van de “pas toe of leg uit”-regel. Voorkomen moet 
worden dat vrijwaringsclausules leiden tot potentiële mazen in de wet.

Amendement 627
Marta Andreasen

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In zijn kennisgeving kan de lidstaat 
rechtvaardigen hoe het besluit aan zijn 
budgettaire verantwoordelijkheden afbreuk 
doet.

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn bevoegd om over hun eigen budgettaire verantwoordelijkheden te oordelen.

Amendement 628
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dat geval wordt het besluit van de 
Autoriteit opgeschort.

Schrappen

Or. en

Motivering

Indien artikel 23 beperkt blijft tot bepaalde gevoeligheden bij de lidstaten, dient het enkel van 
toepassing te zijn op besluiten die worden genomen in noodsituaties, d.w.z. op grond van 
artikel 10, in welk geval de lidstaten waarschijnlijk zullen ingrijpen, mogelijk met 
staatsgelden. Artikel 11 dient hier niet onder te vallen, aangezien bemiddeling alleen zou 
gelden voor normale tijden, namelijk voor het lopende toezicht.
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Amendement 629
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – vierde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen een termijn van één maand na 
kennisgeving door de lidstaat brengt de 
Autoriteit de lidstaat ervan op de hoogte 
of zij haar besluit handhaaft dan wel 
wijzigt of herroept. 

Schrappen

Or. en

Motivering

Indien artikel 23 beperkt blijft tot bepaalde gevoeligheden bij de lidstaten, dient het enkel van 
toepassing te zijn op besluiten die worden genomen in noodsituaties, d.w.z. op grond van 
artikel 10, in welk geval de lidstaten waarschijnlijk zullen ingrijpen, mogelijk met 
staatsgelden. Artikel 11 dient hier niet onder te vallen, aangezien bemiddeling alleen zou 
gelden voor normale tijden, namelijk voor het lopende toezicht.

Amendement 630
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – vijfde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Indien artikel 23 beperkt blijft tot bepaalde gevoeligheden bij de lidstaten, dient het enkel van 
toepassing te zijn op besluiten die worden genomen in noodsituaties, d.w.z. op grond van 
artikel 10, in welk geval de lidstaten waarschijnlijk zullen ingrijpen, mogelijk met 
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staatsgelden. Artikel 11 dient hier niet onder te vallen, aangezien bemiddeling alleen zou 
gelden voor normale tijden, namelijk voor het lopende toezicht.

Amendement 631
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 23 – lid 2 – vijfde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Daar waar de Autoriteit haar besluit 
handhaaft, beslist de Raad uiterlijk twee 
maanden nadat de Autoriteit door de 
lidstaat in kennis is gesteld zoals 
uiteengezet in de vierde alinea, of het 
besluit van de Autoriteiten wordt 
gehandhaafd of herroepen op basis van een 
gekwalificeerde meerderheid van zijn 
leden, met uitsluiting van de stem van het 
lid van de Raad dat de desbetreffende 
lidstaat vertegenwoordigt. Een 
gekwalificeerde meerderheid is 
gedefinieerd als ten minste 55% van de 
leden van de Raad, uitgezonderd de 
desbetreffende lidstaat, waarvan ten 
minste 14 leden die lidstaten 
vertegenwoordigen die ten minste 65% 
van de bevolking van de Unie, 
uitgezonderd die van desbetreffende 
lidstaat, vertegenwoordigen.

Or. en

Motivering

Het lid dat de Raad vraagt een beroep te doen op de vrijwaringsclausule, dient zelf niet deel 
te nemen aan de stemming over het uiteindelijke besluit.
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Amendement 632
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – vijfde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Daar waar de Autoriteit haar besluit 
handhaaft, neemt de Raad op basis van een
meerderheid van de uitgebrachte stemmen
tijdens een van zijn bijeenkomsten
uiterlijk twee maanden nadat de Autoriteit 
in kennis is gesteld door de lidstaat, zoals 
gestipuleerd in de voorgaande alinea, een 
beslissing over de vraag of het besluit van 
de Autoriteiten wordt gehandhaafd.

Or. en

Amendement 633
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – vijfde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het voornaamste doel van dit amendement is om de onzekerheid weg te nemen in al die 
gevallen waar de Raad nalaat een besluit te nemen binnen de genoemde periode van twee 
maanden. Een gebrek aan activiteit ten aanzien van een dusdanig belangrijk onderwerp als
de budgettaire verantwoordelijkheid van een lidstaat, mag niet leiden tot nadelige gevolgen 
voor die lidstaat. Om die reden wordt voorgesteld om de bestreden beslissing van de 
Autoriteit als geannuleerd aan te merken zodra de periode van twee maanden waarbinnen de 
Raad geacht wordt een besluit te nemen, is verstreken. 
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Amendement 634
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – vijfde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 635
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – zesde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Indien artikel 23 beperkt blijft tot bepaalde gevoeligheden bij de lidstaten, dient het enkel van 
toepassing te zijn op besluiten die worden genomen in noodsituaties, d.w.z. op grond van 
artikel 10, in welk geval de lidstaten waarschijnlijk zullen ingrijpen, mogelijk met 
staatsgelden. Artikel 11 dient hier niet onder te vallen, aangezien bemiddeling alleen zou 
gelden voor normale tijden, namelijk voor het lopende toezicht.
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Amendement 636
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – zesde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het voornaamste doel van dit amendement is om de onzekerheid weg te nemen in al die 
gevallen waar de Raad nalaat een besluit te nemen binnen de genoemde periode van twee 
maanden. Een gebrek aan activiteit ten aanzien van een dusdanig belangrijk onderwerp als 
de budgettaire verantwoordelijkheid van een lidstaat, mag niet leiden tot nadelige gevolgen 
voor die lidstaat. Om die reden wordt voorgesteld om de bestreden beslissing van de 
Autoriteit als geannuleerd aan te merken zodra de periode van twee maanden waarbinnen de 
Raad geacht wordt een besluit te nemen, is verstreken. 

Amendement 637
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – zesde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 638
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – zesde alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daar waar de Raad niet binnen twee 
maanden een beslissing neemt, wordt het 
besluit geannuleerd.

Or. en

Motivering

Het voornaamste doel van dit amendement is om de onzekerheid weg te nemen in al die 
gevallen waar de Raad nalaat een besluit te nemen binnen de genoemde periode van twee 
maanden. Een gebrek aan activiteit ten aanzien van een dusdanig belangrijk onderwerp als 
de budgettaire verantwoordelijkheid van een lidstaat, mag niet leiden tot nadelige gevolgen 
voor die lidstaat. Om die reden wordt voorgesteld om de bestreden beslissing van de 
Autoriteit als geannuleerd aan te merken zodra de periode van twee maanden waarbinnen de 
Raad geacht wordt een besluit te nemen, is verstreken. 

Amendement 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Daar waar een lidstaat meent dat een op 
grond van artikel 10, lid 2, genomen besluit 
aan zijn budgettaire verantwoordelijkheden 
afbreuk doet, kan hij binnen drie
werkdagen na kennisgeving aan de 
bevoegde autoriteit van het besluit van de 
Autoriteit de Autoriteit, de Commissie en 
de Raad ervan in kennis stellen dat de 
bevoegde autoriteit het besluit niet zal 
uitvoeren.

3. Daar waar een lidstaat meent dat een op 
grond van artikel 10, lid 2, genomen besluit 
aan zijn budgettaire verantwoordelijkheden 
afbreuk doet, kan hij binnen twee
werkdagen na kennisgeving aan de 
bevoegde autoriteit van het besluit van de 
Autoriteit de Autoriteit, de Commissie en 
de Raad ervan in kennis stellen dat de 
bevoegde autoriteit het besluit niet zal 
uitvoeren.

Or. en
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Motivering

Het vage concept van de budgettaire verantwoordelijkheid van lidstaten zou tot aanzienlijke 
interpretatieve debatten kunnen leiden. 

Aan de hand van een striktere tijdslimiet kan potentieel misbruik van de vrijwaringsclausule 
worden ontmoedigd.

Tijdslimieten zijn met name van belang voor de procedure om in noodsituaties het voorkomen 
van eventuele effecten op de budgettaire verantwoordelijkheid te bepalen. 

Tot slot zijn de voorgestelde amendementen bedoeld om de ontwerpregelgeving consistent te 
maken met het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 van kracht is gegaan.

Amendement 640
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Raad bepaalt binnen vijf werkdagen of 
het besluit van de Autoriteit wordt 
gehandhaafd dan wel herroepen op basis 
van een gekwalificeerde meerderheid van 
zijn leden, zoals bepaald in artikel 16, 
lid 4 van het Verdrag betreffende de 
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Europese Unie en in artikel 3 van het 
Protocol nr. 36 inzake transnationale
bepalingen, dat is gehecht aan het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
aan het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Het vage concept van de budgettaire verantwoordelijkheid van lidstaten zou tot aanzienlijke 
interpretatieve debatten kunnen leiden. 

Aan de hand van een striktere tijdslimiet kan potentieel misbruik van de vrijwaringsclausule 
worden ontmoedigd. 

Tijdslimieten zijn met name van belang voor de procedure om in noodsituaties het voorkomen 
van eventuele effecten op de budgettaire verantwoordelijkheid te bepalen. 

Tot slot zijn de voorgestelde amendementen bedoeld om de ontwerpregelgeving consistent te 
maken met het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 van kracht is gegaan.

Amendement 642
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Autoriteit herroept haar besluit en 
geeft een wettige uitleg waarom zij haar 
besluit handhaaft.

Or. en

Motivering

De overdreven strekking van deze clausule dient te worden beperkt tot een “pas toe of leg 
uit”-mechanisme, met name in het licht van de onafhankelijkheid van de ETA’s.
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Amendement 643
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 23 – lid 3 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In samenhang met amendement 22 op artikel 23, lid 2, alinea 5.

Amendement 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka 

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De aard van de besluiten die onder artikel 10, lid 2 worden genomen, is zeer bijzonder: de 
besluiten worden alleen genomen in een “crisissituatie”. Daarom is het in het licht van de 
omstandigheden en het professionele karakter van het besluit van de EBA, gerechtigd om een 
striktere regel te introduceren voor het herroepen van een dergelijk besluit. Ook dient men in 
gedachten te houden dat het nemen van een dergelijk besluit pas mogelijk is nadat er bepaald 
is “dat er sprake is van een noodsituatie”.
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Amendement 645
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 646
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – vierde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De overdreven strekking van deze clausule dient te worden beperkt tot een “pas toe of leg 
uit”-mechanisme, met name in het licht van de onafhankelijkheid van de ETA’s.

Amendement 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – vierde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

meerderheid als bepaald in artikel 205 van 
het Verdrag, beslist binnen vijf werkdagen 
of het besluit van de Autoriteit wordt 
gehandhaafd dan wel herroepen

Or. en

Motivering

Het vage concept van de budgettaire verantwoordelijkheid van lidstaten zou tot aanzienlijke 
interpretatieve debatten kunnen leiden.

Aan de hand van een striktere tijdslimiet kan potentieel misbruik van de vrijwaringsclausule 
worden ontmoedigd.

Tijdslimieten zijn met name van belang voor de procedure om in noodsituaties het voorkomen 
van eventuele effecten op de budgettaire verantwoordelijkheid te bepalen. 

Tot slot zijn de voorgestelde amendementen bedoeld om de ontwerpregelgeving consistent te 
maken met het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 van kracht is gegaan.

Amendement 648
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – vierde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 649
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 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens de besluiten te nemen waarin 
artikel 9, lid 6, artikel 10, leden 2 en 3, en 
artikel 11, leden 3 en 4, voorzien, brengt 
de Autoriteit de adressaat op de hoogte van 
haar voornemen om het besluit te nemen en 
stelt zij een termijn vast waarbinnen de 
adressaat, terdege rekening houdend met 
de urgentie van de zaak, zijn standletteren 
over de zaak duidelijk kan maken. 

1. Alvorens de besluiten te nemen waarin 
deze verordening voorziet brengt de 
Autoriteit de adressaat op de hoogte van 
haar voornemen om het besluit te nemen en
stelt zij een termijn vast waarbinnen de 
adressaat, terdege rekening houdend met 
de urgentie complexiteit en mogelijke 
consequenties van de zaak, zijn 
standletteren over de zaak duidelijk kan 
maken. 

Or. en

Motivering

In samenhang met het verslag-Skinner.

Amendement 650
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens de besluiten te nemen waarin 
artikel 9, lid 6, artikel 10, leden 2 en 3, en 
artikel 11, leden 3 en 4, voorzien, brengt 
de Autoriteit de adressaat op de hoogte van 
haar voornemen om het besluit te nemen en 
stelt zij een termijn vast waarbinnen de 
adressaat, terdege rekening houdend met 
de urgentie van de zaak, zijn standletteren 
over de zaak duidelijk kan maken. 

1. Alvorens de besluiten te nemen waarin 
deze verordening voorziet brengt de 
Autoriteit de adressaat op de hoogte van 
haar voornemen om het besluit te nemen en 
stelt zij een termijn vast waarbinnen de 
adressaat, terdege rekening houdend met 
de urgentie complexiteit en mogelijke 
consequenties van de zaak, zijn 
standletteren over de zaak duidelijk kan 
maken. 

Or. en
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Motivering

Bij het vaststellen van een tijdslimiet is het van belang niet alleen te kijken naar de urgentie, 
maar ook naar de complexiteit en de gevolgen van een actie.

Amendement 651
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens de besluiten te nemen waarin 
artikel 9, lid 6, artikel 10, leden 2 en 3, en 
artikel 11, leden 3 en 4, voorzien, brengt 
de Autoriteit de adressaat op de hoogte van 
haar voornemen om het besluit te nemen en 
stelt zij een termijn vast waarbinnen de 
adressaat, terdege rekening houdend met 
de urgentie van de zaak, zijn standletteren 
over de zaak duidelijk kan maken. 

1. Alvorens de besluiten te nemen waarin 
deze verordening voorziet brengt de 
Autoriteit de adressaat op de hoogte van 
haar voornemen om het besluit te nemen en 
stelt zij een termijn vast waarbinnen de 
adressaat, terdege rekening houdend met 
de urgentie complexiteit en mogelijke 
consequenties van de zaak, zijn 
standletteren over de zaak duidelijk kan 
maken. 

Or. en

Amendement 652
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Besluiten die de Autoriteit neemt 
ingevolge de artikelen 9, 10 en 11 worden 
bekendgemaakt en vermelden de identiteit 
van de bevoegde autoriteit of financiële 
instelling in kwestie en de hoofdinhoud 
van het besluit, tenzij een dergelijke 
openbaarmaking in strijd is met het 
legitieme belang van financiële instellingen 
bij de bescherming van hun 
bedrijfsgeheimen, dan wel het ordelijk 
functioneren en de integriteit van de 
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financiële markten of de stabiliteit van het 
gehele of gedeeltelijke financiële stelsel
van de Europese Unie in gevaar kan 
brengen. 

Or. en

Motivering

Het is niet passend de identiteit van financiële instellingen bekend te maken als een dergelijke 
openbaarmaking in strijd is met wettelijke zakelijke belangen of de financiële markten in 
gevaar kunnen brengen.

Amendement 653
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Besluiten die de Autoriteit neemt 
ingevolge de artikelen 9, 10 en 11 worden 
bekendgemaakt en vermelden de identiteit 
van de bevoegde autoriteit of financiële 
instelling in kwestie en de hoofdinhoud 
van het besluit, tenzij een dergelijke 
openbaarmaking in strijd is met het 
legitieme belang van financiële instellingen 
bij de bescherming van hun 
bedrijfsgeheimen, dan wel het ordelijk 
functioneren en de integriteit van de 
financiële markten of de stabiliteit van het 
gehele of gedeeltelijke financiële stelsel 
van de Europese Unie in gevaar kan 
brengen. 

Or. en



PE439.986v01-00 68/72 AM\810194NL.doc

NL

Amendement 654
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 655
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de vicevoorzitter, eveneens met een 
doorslaggevende stem, indien deze de 
voorzitter vervangt;

Or. en

Amendement 656
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het hoofd van de nationale 
overheidsinstantie die bevoegd is voor het 
toezicht op kredietinstellingen in elke 
lidstaat;

(b) het hoofd van de nationale 
overheidsinstantie die bevoegd is voor het 
toezicht op kredietinstellingen in elke 
lidstaat. In het geval er op het 
grondgebied waarvoor de lidstaat 
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verantwoordelijk is voor de toepassing van 
de EU-wetgeving, meer dan één bevoegde 
autoriteit is, zijn de hoofden van die 
organisaties gezamenlijk
vertegenwoordiger in de raad van 
toezichthouders en dienen zij onderling 
overeen te komen hoe zij hun 
vertegenwoordiging uitoefenen, met 
inbegrip van hun stemrecht onder artikel 
29, dat eveneens wordt gedeeld;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de aanwezigheid binnen bepaalde 
lidstaten van meer dan één nationale autoriteit met verantwoordelijkheid voor een sector. In 
een dergelijk geval is het nodig om een procedure in te stellen op basis waarvan het hoofd 
van de nationale toezichthouder die het meest in aanmerking komt, het stemrecht kan 
uitoefenen.

Amendement 657
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het hoofd van de nationale 
overheidsinstantie die bevoegd is voor het 
toezicht op kredietinstellingen in elke 
lidstaat; 

(b) het hoofd van de nationale 
overheidsinstantie die bevoegd is voor het 
toezicht op kredietinstellingen in elke 
lidstaat. In het geval er op het 
grondgebied waarvoor de lidstaat 
verantwoordelijk is voor de toepassing van 
de EU-wetgeving, meer dan één bevoegde 
autoriteit is, zijn de hoofden van die 
organisaties gezamenlijk
vertegenwoordiger in de raad van 
toezichthouders en dienen zij onderling 
overeen te komen hoe zij hun 
vertegenwoordiging uitoefenen, met 
inbegrip van hun stemrecht onder artikel
29, dat eveneens wordt gedeeld;

Or. en
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Amendement 658
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Voor de toepassing van artikel 11 roept 
de raad van toezichthouders om de 
schikking van het meningsverschil te 
vergemakkelijken een panel bijeen 
bestaande uit de voorzitter, twee leden van 
de raad van toezichthouders en twee 
personen die afkomstig zijn van een lijst 
van deskundigen die de voorzitter 
bijhoudt. In het panel nemen geen leden 
van de raad van toezichthouders zitting, 
die afkomstig zijn van een nationale 
toezichthoudende autoriteit die partij is in 
het meningsverschil, noch hebben de 
leden enig belang in het conflict. Het 
panel neemt zijn besluit bij gewone 
meerderheid van stemmen.

Or. en

Motivering

Het is nuttig om in het panel dat onder artikel 11 bemiddelt, ook externe deskundigen op te 
nemen. Hun aantal moet beperkt blijven tot twee, zodat zij niet het aandeel leden afkomstig 
van de raad van toezichthouders kunnen domineren.



AM\810194NL.doc 71/72 PE439.986v01-00

NL

Amendement 659
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Voor de toepassing van artikel 11 roept 
de raad van toezichthouders om de 
schikking van het meningsverschil te 
vergemakkelijken een onafhankelijk panel 
bijeen bestaande uit de voorzitter en vier 
leden van de raad van toezichthouders. De 
voorzitter selecteert de leden van het panel 
die afkomstig zijn uit de raad van 
toezichthouders. In het panel nemen geen 
leden van de raad van toezichthouders 
zitting, die afkomstig zijn van een 
nationale toezichthoudende autoriteit die 
partij is in het meningsverschil, noch 
hebben de leden enig belang in het 
conflict.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om het aantal leden van het panel te vergroten, zodat er meer pluraliteit 
van mening is tijdens het besluitvormingsproces.

Amendement 660
Udo Bullmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De samenstelling van het panel 
dient te worden afgewogen tegen en een 
weerslag te vormen van de Europese Unie 
als geheel. De mandaten dienen elkaar te 
overlappen en er dient een passende 
roulatieregeling te zijn getroffen.

Or. en


