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Amendement 266
Pervenche Berès

Ontwerpverordening
Artikel 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Met het oog op het invoeren van 
consistente, efficiënte en effectieve 
toezichtpraktijken binnen het ESFT en het 
verzekeren van de gemeenschappelijke, 
uniforme en consistente toepassing van de 
EU-wetgeving geeft de Autoriteit 
richtsnoeren en aanbevelingen die tot 
nationale toezichthoudende autoriteiten of 
financiële instellingen worden gericht. 
Wanneer de Autoriteit op grond van 
wetgeving bevoegd is om in 
overeenstemming met artikel 7 technische 
normen te ontwikkelen, geeft zij pas 
richtsnoeren en aanbevelingen nadat de 
normen zijn aangenomen.

Or. en

Motivering

Het lijkt van essentieel belang dat richtsnoeren of aanbevelingen niet in de plaats treden van 
normen wanneer de wetgeving voorziet in normen: dat is een kwestie van rechtszekerheid. 
Bovendien moet het aanmoedigende en wetgevende mandaat van de ETA’s om normen voor te 
stellen overeenkomstig de overkoepelende doelstelling van één enkel robuust wetboek zeer 
krachtig zijn.

Amendement 267
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In haar verslag stelt de Autoriteit het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie in kennis van de richtsnoeren 
en aanbevelingen die ze heeft gegeven. De 
Autoriteit kan hen eveneens in kennis 
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stellen van het feit dat een nationale 
autoriteit zich niet aan de richtsnoeren en 
aanbevelingen heeft gehouden en 
uiteenzetten hoe zij ervoor wil zorgen dat 
de bevoegde autoriteiten in de toekomst 
aan haar aanbevelingen en richtsnoeren 
zullen voldoen.

Or. en

Amendement 268
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpverordening
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens richtsnoeren en aanbevelingen 
te geven, houdt de Autoriteit openbare 
raadplegingen met alle belanghebbende 
partijen en analyseert zij de mogelijke 
gerelateerde kosten en baten, in lijn met 
gevestigde beste praktijken van de 
nationale autoriteiten. De Autoriteit 
verzoekt de in artikel 22 bedoelde 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
om een opinie of advies.

Or. en

Motivering

Openbare raadplegingen met alle belanghebbende partijen, daaronder begrepen het vragen 
van advies aan de Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen, zijn nodig om de potentiële kosten en baten van richtsnoeren en 
aanbevelingen te analyseren voordat ze worden gegeven. 
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Amendement 269
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit houdt openbare 
raadplegingen over de richtsnoeren en 
aanbevelingen en analyseert de mogelijke 
gerelateerde kosten en baten. Tevens 
verzoekt de Autoriteit de in artikel 22 
bedoelde Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen om een opinie of 
advies.

Or. en

Amendement 270
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 271
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale toezichthoudende
autoriteiten spannen zich tot het uiterste in 

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

om aan die richtsnoeren en aanbevelingen 
te voldoen.

Or. en

Amendement 272
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen twee maanden nadat een 
richtsnoer of een aanbeveling is gegeven, 
beslist elke bevoegde autoriteit of zij 
voornemens is aan die richtsnoeren en 
aanbevelingen te voldoen. Wanneer een 
bevoegde autoriteit niet voornemens is 
daaraan te voldoen, stelt zij de Autoriteit 
daarvan in kennis, met opgave van 
redenen. De Autoriteit kan per geval
besluiten om de door een bevoegde 
autoriteit verstrekte redenen bekend te 
maken. 

Or. en

Amendement 273
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 8 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nadat een richtsnoer of een aanbeveling 
is uitgevaardigd, rapporteren alle 
financiële instellingen jaarlijks op een 
duidelijke en gedetailleerde wijze of zij 
aan die richtsnoer of aanbeveling hebben 
voldaan.

Or. en
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Amendement 274
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 8 – alinea 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit vermeldt in haar jaarlijkse 
verslag welke nationale autoriteiten niet 
aan de uitgevaardigde richtsnoeren en 
aanbevelingen hebben voldaan, alsook 
hoe zij ervoor wil zorgen dat de bevoegde 
autoriteiten in de toekomst aan haar 
aanbevelingen en richtsnoeren zullen 
voldoen. De Autoriteit vermeldt in haar 
jaarlijkse verslag dezelfde informatie over 
de belangrijkste grotere financiële 
instellingen.

Or. en

Amendement 275
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In het in artikel 32, lid 6 bedoelde 
jaarverslag over de activiteiten van de 
Autoriteit stelt de Autoriteit het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie in 
kennis van de richtsnoeren en 
aanbevelingen die zijn uitgevaardigd, 
waarbij ze vermeldt welke nationale 
autoriteiten niet aan deze richtsnoeren en 
aanbevelingen heeft voldaan en uiteenzet 
hoe zij ervoor wil zorgen dat de bevoegde 
autoriteiten in de toekomst aan haar 
aanbevelingen en richtsnoeren zullen 
voldoen.
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Or. en

Amendement 276
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Ingeval een nationale toezichthoudende 
autoriteit de in artikel 1, lid 2 genoemde 
wetgeving niet juist en op een wijze die in 
strijd lijkt te zijn met de EU-wetgeving 
heeft toegepast, met name door niet te 
verzekeren dat een financiële instelling de 
in die wetgeving vastgestelde eisen vervult, 
beschikt de Autoriteit over de in de leden 
2, 3 en 6 van onderhavig artikel genoemde 
bevoegdheden.

Or. en

Amendement 277
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Ingeval een nationale toezichthoudende 
autoriteit de in artikel 1, lid 2 genoemde 
wettelijk bindende handelingen en 
wetgeving niet heeft toegepast of deze 
heeft toegepast op een wijze die in strijd 
lijkt te zijn met het EU-recht, met name 
door niet te verzekeren dat een financiële 
instelling de in die wetgeving vastgestelde 
eisen vervult, beschikt de Autoriteit over 
de in de leden 2, 3 en 6 van onderhavig 
artikel genoemde bevoegdheden.

Or. en



AM\811328NL.doc 9/75 PE439.921v02-00

NL

Amendement 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Ingeval een nationale toezichthoudende 
autoriteit de in artikel 1, lid 2 genoemde 
wetgeving niet juist heeft toegepast, met 
inbegrip van de in overeenstemming met 
artikel 7 aangenomen technische normen, 
met name door niet te verzekeren dat een 
financiële instelling de in die wetgeving 
vastgestelde eisen vervult, beschikt de 
Autoriteit over de in de leden 2, 3 en 6 van 
onderhavig artikel genoemde 
bevoegdheden. 

Or. en

Motivering

Om een consistente toepassing van de technische normen te waarborgen moet de Autoriteit de 
bevoegdheid hebben om mogelijke inbreuken op de toepassing ervan te onderzoeken.

Amendement 279
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Op verzoek van een of meer nationale 
toezichthoudende autoriteiten, van het 
Europees Parlement, de Commissie, de 
Raad of de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen of op eigen initiatief en 
na de betrokken bevoegde autoriteit op de 
hoogte te hebben gebracht, kan de 
Autoriteit de aangevoerde inbreuk op of 
niet-naleving van het EU-recht
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onderzoeken.

Or. en

Amendement 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Ingeval de nationale toezichthoudende 
autoriteit binnen tien werkdagen na 
ontvangst van de aanbeveling van de 
Autoriteit niet aan het EU-recht heeft 
voldaan, neemt de Autoriteit een besluit op 
grond waarvan de juiste toepassing van de 
wetgeving onderwerp van onderzoek door 
de Autoriteit wordt. 

Or. en

Motivering

Om voor een gelijk speelveld te zorgen en bij te dragen aan rechtszekerheid bij de 
tenuitvoerlegging van het ene EU-wetboek voor het toezicht moet de Autoriteit de 
mogelijkheid hebben om mogelijke inbreuken op het recht van de Europese Unie te 
corrigeren. Bovendien wordt door de voorgestelde amendementen onnodig optreden door de 
Commissie voorkomen, aangezien de in de leden 1, 2 en 3 beschreven procedures, die de 
nationale autoriteiten de mogelijkheid bieden om inbreuken te corrigeren door binnen één 
maand aan de aanbevelingen van de ETA’s te voldoen, daarin ongemoeid worden gelaten.
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Amendement 281
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Ingeval de nationale toezichthoudende 
autoriteit binnen tien werkdagen na 
ontvangst van de aanbeveling van de 
Autoriteit overeenkomstig lid 3 niet aan 
het EU-recht heeft voldaan, neemt de 
Autoriteit een besluit op grond waarvan de 
nationale toezichthoudende autoriteit de 
maatregelen dient te nemen die nodig zijn 
om het EU-recht na te leven.

Or. en

Amendement 282
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Ingeval de nationale toezichthoudende 
autoriteit binnen twintig werkdagen na 
ontvangst van de aanbeveling van de 
Autoriteit niet aan het communautaire recht 
heeft voldaan, kan de Commissie, na door 
de Autoriteit op de hoogte te zijn gebracht 
of op eigen initiatief, een formeel advies 
uitbrengen op grond waarvan de nationale 
toezichthoudende autoriteit de maatregelen 
dient te nemen die nodig zijn om het EU-
recht na te leven.

Or. en
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Amendement 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om voor een gelijk speelveld te zorgen en bij te dragen aan rechtszekerheid bij de 
tenuitvoerlegging van het ene EU-wetboek voor het toezicht moet de Autoriteit de 
mogelijkheid hebben om mogelijke inbreuken op het recht van de Europese Unie te 
corrigeren. Bovendien wordt door de voorgestelde amendementen onnodig optreden door de 
Commissie voorkomen, aangezien de in de leden 1, 2 en 3 beschreven procedures, die de 
nationale autoriteiten de mogelijkheid bieden om inbreuken te corrigeren door binnen één 
maand aan de aanbevelingen van de ETA’s te voldoen, daarin ongemoeid worden gelaten.

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

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om voor een gelijk speelveld te zorgen en bij te dragen aan rechtszekerheid bij de 
tenuitvoerlegging van het ene EU-wetboek voor het toezicht moet de Autoriteit de 
mogelijkheid hebben om mogelijke inbreuken op het recht van de Europese Unie te 
corrigeren. Bovendien wordt door de voorgestelde amendementen onnodig optreden door de 
Commissie voorkomen, aangezien de in de leden 1, 2 en 3 beschreven procedures, die de 
nationale autoriteiten de mogelijkheid bieden om inbreuken te corrigeren door binnen één 
maand aan de aanbevelingen van de ETA’s te voldoen, daarin ongemoeid worden gelaten.

Amendement 286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 4 – vierde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit en de nationale 
toezichthoudende autoriteiten verstrekken 
de Commissie alle nodige informatie.

De nationale toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken de Autoriteit alle nodige 
informatie.

Or. en

Motivering

Om voor een gelijk speelveld te zorgen en bij te dragen aan rechtszekerheid bij de 
tenuitvoerlegging van het ene EU-wetboek voor het toezicht moet de Autoriteit de 
mogelijkheid hebben om mogelijke inbreuken op het recht van de Europese Unie te 
corrigeren. Bovendien wordt door de voorgestelde amendementen onnodig optreden door de 
Commissie voorkomen, aangezien de in de leden 1, 2 en 3 beschreven procedures, die de 
nationale autoriteiten de mogelijkheid bieden om inbreuken te corrigeren door binnen één 
maand aan de aanbevelingen van de ETA’s te voldoen, daarin ongemoeid worden gelaten.

Amendement 288
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit en de nationale 
toezichthoudende autoriteiten verstrekken 
de Commissie alle nodige informatie. 

De nationale toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken de Autoriteit alle nodige 
informatie. 

Or. en
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Amendement 289
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om voor een gelijk speelveld te zorgen en bij te dragen aan rechtszekerheid bij de 
tenuitvoerlegging van het ene EU-wetboek voor het toezicht moet de Autoriteit de 
mogelijkheid hebben om mogelijke inbreuken op het recht van de Europese Unie te 
corrigeren.

Amendement 291
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 292
Sari Essayah

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een nationale 
toezichthoudende autoriteit het in lid 4 
van dit artikel bedoelde besluit niet 
binnen de daarin bepaalde termijn 
naleeft, en daar waar het nodig is de niet-
naleving door de nationale 
toezichthoudende autoriteit tijdig te 
verhelpen om neutrale 
concurrentievoorwaarden op de markt te 
behouden of te herstellen of de ordelijke 
werking en de integriteit van het 
financieel systeem te verzekeren, de 
Autoriteit, daar waar de desbetreffende 
eisen van de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving op de financiële instellingen 
rechtstreeks toepasselijk zijn, een tot een 
financiële instelling gericht individueel 
besluit nemen op grond waarvan de 
financiële instelling de nodige 

Schrappen
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maatregelen dient te nemen om te voldoen 
aan haar verplichtingen volgens het 
communautaire recht, met inbegrip van 
de stopzetting van haar activiteiten.
Het besluit van de Autoriteit dient in 
overeenstemming te zijn met het door de 
Commissie ingevolge lid 4 vastgestelde 
besluit.

Or. en

Amendement 293
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie neemt, daar waar een 
nationale toezichthoudende autoriteit het in 
lid 4 van dit artikel bedoelde besluit niet 
binnen de daarin bepaalde termijn naleeft, 
en daar waar het nodig is de niet-naleving 
door de nationale toezichthoudende 
autoriteit tijdig te verhelpen om neutrale 
concurrentievoorwaarden op de markt te 
behouden of te herstellen of de ordelijke 
werking en de integriteit van het financieel 
systeem te verzekeren, de Autoriteit, 
krachtens de in artikel 1, lid 2 genoemde 
wetgeving, een tot een financiële instelling 
gericht individueel besluit op grond 
waarvan de financiële instelling de nodige 
maatregelen dient te nemen om te voldoen 
aan haar verplichtingen volgens het EU-
recht, met inbegrip van de stopzetting van 
haar activiteiten.

Or. en



PE439.921v02-00 18/75 AM\811328NL.doc

NL

Amendement 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie neemt, daar waar een 
nationale toezichthoudende autoriteit het in 
lid 4 van dit artikel bedoelde besluit niet 
binnen de daarin bepaalde termijn naleeft, 
en daar waar het nodig is de niet-naleving 
door de nationale toezichthoudende 
autoriteit tijdig te verhelpen om neutrale 
concurrentievoorwaarden op de markt te 
behouden of te herstellen of de ordelijke 
werking en de integriteit van het financieel 
systeem te verzekeren, de Autoriteit, 
krachtens de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving, een tot een financiële instelling 
gericht individueel besluit op grond 
waarvan de financiële instelling de nodige 
maatregelen dient te nemen om te voldoen 
aan haar verplichtingen volgens het 
communautaire recht, met inbegrip van de 
stopzetting van haar activiteiten.

Or. en

Motivering

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Amendement 295
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie neemt, daar waar een 
nationale toezichthoudende autoriteit het in 
lid 4 van dit artikel bedoelde formele 
advies niet binnen de daarin bepaalde 
termijn naleeft, en daar waar het nodig is 
de niet-naleving door de nationale 
toezichthoudende autoriteit tijdig te 
verhelpen om neutrale 
concurrentievoorwaarden op de markt te 
behouden of te herstellen of de ordelijke 
werking en de integriteit van het financieel 
systeem te verzekeren, de Autoriteit, 
krachtens de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving, een tot een financiële instelling 
gericht individueel besluit op grond 
waarvan de financiële instelling de nodige 
maatregelen dient te nemen om te voldoen 
aan haar verplichtingen volgens het EU-
recht, met inbegrip van de stopzetting van 
haar activiteiten.

Or. en

Amendement 296
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 297
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Amendement 299
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de adressaat van een besluit 
weigert te voldoen aan het EU-recht of 
een door de Autoriteit genomen besluit, 
kan de Autoriteit gerechtelijke procedures 
aanhangig maken bij de nationale 
rechtbanken, met inbegrip van de 
indiening van verzoeken om voorlopige 
maatregelen.

Or. en

Amendement 300
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle juridische en gerechtelijke kosten die 
de in de eerste alinea genoemde 
gerechtelijke procedures met zich 
meebrengen worden gedragen door de 
Commissie, namens de Autoriteit.

Or. en
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Amendement 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Besluiten die op grond van lid 6 
worden genomen zijn in voorkomend 
geval van toepassing op alle relevante 
financiële instellingen die actief zijn in 
het rechtsgebied waarin de niet-naleving 
is geconstateerd.

Or. en

Motivering

Om voor een gelijk speelveld te zorgen, moet in gevallen waarin de Autoriteit een individueel 
besluit ten aanzien van een financiële instelling neemt dat besluit ook van toepassing zijn op 
alle andere marktdeelnemers, zowel binnenlandse als grensoverschrijdende, die in de 
betrokken lidstaat actief zijn. Op maatregelen die de bevoegde autoriteit neemt om de 
besluiten van de Autoriteit op te volgen moet het ‘naleven of uitleggen’-beginsel van 
toepassing zijn; deze maatregelen moeten niet alleen “verenigbaar” te zijn met die besluiten.

Amendement 302
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij het nemen van maatregelen met 
betrekking tot kwesties die onderworpen 
worden aan een formeel advies ingevolge 
lid 4 of een besluit ingevolge lid 6, leeft de 
bevoegde autoriteit het formele advies of 
het besluit na, al naar gelang hetgeen van 
toepassing is.

Or. en
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Amendement 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij het nemen van maatregelen met 
betrekking tot kwesties die onderworpen 
worden aan een besluit ingevolge lid 4 of 6 
leven de nationale toezichthoudende 
autoriteiten dit besluit na.

Or. en

Motivering

Om voor een gelijk speelveld te zorgen, moet in gevallen waarin de Autoriteit een individueel 
besluit ten aanzien van een financiële instelling neemt dat besluit ook van toepassing zijn op 
alle andere marktdeelnemers, zowel binnenlandse als grensoverschrijdende, die in de 
betrokken lidstaat actief zijn. Op maatregelen die de bevoegde autoriteit neemt om de 
besluiten van de Autoriteit op te volgen moet het ‘naleven of uitleggen’-beginsel van 
toepassing zijn; deze maatregelen moeten niet alleen “verenigbaar” te zijn met die besluiten.

Amendement 304
Peter Skinner

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Besluiten die op grond van lid 6 
worden genomen, zijn van toepassing op 
alle relevante financiële instellingen die 
actief zijn in het rechtsgebied waarin de 
niet-naleving is geconstateerd.

Or. en

Motivering

Om voor een gelijk speelveld te zorgen, moet in gevallen waarin de Autoriteit een individueel 
besluit ten aanzien van een financiële instelling neemt dat besluit ook van toepassing zijn op 
alle andere marktdeelnemers, zowel binnenlandse als grensoverschrijdende, die in de 
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betrokken lidstaat actief zijn.

Amendement 305
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 9 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Autoriteit vermeldt in haar 
jaarlijks verslag welke nationale 
autoriteiten en financiële instellingen de 
in de leden 4 en 6 bedoelde besluiten niet 
hebben nageleefd.

Or. en

Amendement 306
Sari Essayah

Ontwerpverordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10
Maatregelen in noodsituaties

Schrappen

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

Or. en
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Amendement 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Ingeval van ongunstige ontwikkelingen 
die de ordelijke werking en de integriteit 
van de financiële markten of de stabiliteit 
van het financieel systeem in de Unie
geheel of gedeeltelijk ernstig in gevaar 
kunnen brengen, kan het ECSR, op eigen 
initiatief of na een verzoek van de 
Autoriteit, het Europees Parlement, de 
Raad of de Commissie, een waarschuwing 
doen uitgaan waarin bepaald wordt dat er 
sprake is van een noodsituatie. Die 
waarschuwing stelt de Autoriteit in staat 
om zonder verdere voorwaarden de in lid 
3 bedoelde individuele besluiten te nemen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 308
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ingeval van ongunstige ontwikkelingen 
die de ordelijke werking en de integriteit 
van de financiële markten of de stabiliteit 

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

van het financieel systeem in de Unie
geheel of gedeeltelijk ernstig in gevaar 
kunnen brengen, kan het ECSR, op eigen 
initiatief of na een verzoek van de 
Autoriteit, het Europees Parlement, de 
Raad of de Commissie, een waarschuwing 
doen uitgaan waarin bepaald wordt dat er 
sprake is van een noodsituatie, teneinde de 
Autoriteit in staat te stellen om zonder 
verdere voorwaarden de in lid 3 bedoelde 
individuele besluiten te nemen.

Or. en

Amendement 309
Diogo Feio

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 310
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 311
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 312
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 313
Diogo Feio

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zodra de Raad een waarschuwing 
doet uitgaan, doet hij hiervan gelijktijdig 
kennis aan het Europees Parlement, het 
ECSR, de Commissie en de Europese 
toezichthoudende autoriteit.

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

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zodra het ECSR een waarschuwing 
doet uitgaan, doet het hiervan gelijktijdig 
kennis aan het Europees Parlement, de 
Raad, de Commissie en de Autoriteit.

Or. en

Amendement 315
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Daar waar het ECSR een waarschuwing 
heeft doen uitgaan ingevolge lid 1, of daar 
waar het Europees Parlement, de Raad of 
de Commissie, op eigen initiatief of na 
een verzoek van de Autoriteit of van een 
lidstaat, een besluit neemt waarin bepaald 
wordt dat er sprake is van vergelijkbare of 
gerechtvaardigde omstandigheden waarin 
gecoördineerde maatregelen door 
nationale autoriteiten noodzakelijk zijn 
om te reageren op ongunstige 
ontwikkelingen die de ordelijke werking 
en de integriteit van de financiële markten 
of de stabiliteit van het financieel systeem 
in de Unie geheel of gedeeltelijk ernstig in 
gevaar kunnen brengen, kan de Autoriteit, 
zonder verdere voorwaarden, individuele 
besluiten nemen overeenkomstig de in 
artikel 1, lid 2 genoemde wetgeving om 
alle risico’s die de ordelijke werking en de 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van geheel of een deel van het 



AM\811328NL.doc 31/75 PE439.921v02-00

NL

financieel systeem in gevaar kunnen 
brengen aan te pakken door te verzekeren 
dat financiële instellingen en nationale 
toezichthoudende autoriteiten aan de in die 
wetgeving vastgestelde eisen voldoen.

Or. en

Amendement 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De totstandbrenging van de interne EU-markt voor financiële dienstverlening vereist 
gecoördineerde maatregelen om mogelijke noodsituaties aan te pakken, aangezien een crisis 
in één lidstaat zich snel over de grenzen kan verspreiden. Daarom is het nodig om duidelijk 
vast te leggen dat de mogelijkheid van de Autoriteit om besluiten te nemen die direct van 
toepassing zijn op de bevoegde nationale autoriteiten binnen de faciliterende en 
coördinerende rol van de Autoriteit valt.
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Amendement 317
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 318
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daar waar de Commissie een besluit 
heeft vastgesteld ingevolge lid 1, kan de 
Autoriteit individuele besluiten nemen op 
grond waarvan nationale toezichthoudende 
autoriteiten overeenkomstig de in artikel 1, 
lid 2, genoemde wetgeving de nodige 
maatregelen dienen te nemen om alle 

2. Daar waar bepaald is dat er sprake is 
van een noodsituatie ingevolge lid 1, 
neemt de Autoriteit de nodige individuele 
besluiten om ervoor te zorgen dat
nationale toezichthoudende autoriteiten 
overeenkomstig de in artikel 1, lid 2 
genoemde wetgeving de nodige 
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risico’s die de ordelijke werking en de 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van geheel of een deel van het 
financieel systeem in gevaar kunnen 
brengen aan te pakken door te verzekeren 
dat financiële instellingen en nationale 
toezichthoudende autoriteiten aan de in die 
wetgeving vastgestelde eisen voldoen.

maatregelen nemen om alle risico’s die de 
ordelijke werking en de integriteit van de 
financiële markten of de stabiliteit van 
geheel of een deel van het financieel 
systeem in gevaar kunnen brengen aan te 
pakken door te verzekeren dat financiële 
instellingen en nationale toezichthoudende 
autoriteiten aan de in die wetgeving 
vastgestelde eisen voldoen.

Or. en

Amendement 319
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 320
Diogo Feio

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 321
Diogo Feio

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ingeval van ongunstige 
ontwikkelingen die de ordelijke werking 
en de integriteit van de financiële markten 
of de stabiliteit van het financieel systeem 
in de Unie geheel of gedeeltelijk ernstig in 
gevaar kunnen brengen, vergemakkelijkt 
en, indien nodig, coördineert de Autoriteit 
actief alle door de relevante nationale 
bevoegde toezichthoudende autoriteiten 
genomen maatregelen.
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Or. en

Amendement 322
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ingeval van ongunstige 
ontwikkelingen die de ordelijke werking 
en de integriteit van de financiële markten 
of de stabiliteit van het financieel systeem 
in de Unie geheel of gedeeltelijk ernstig in 
gevaar kunnen brengen, vergemakkelijkt 
en, indien nodig, coördineert de Autoriteit 
actief alle door de relevante nationale 
bevoegde autoriteiten genomen 
maatregelen.

Or. en

Amendement 323
Diogo Feio

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Raad beoordeelt het ingevolge 
lid 1 genomen besluit met passende 
tussenpozen en in elk geval ten minste 
eenmaal per maand en bepaalt zodra dit 
dienstig is dat de noodsituatie wordt 
opgeheven.

Or. en
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Amendement 324
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Raad beoordeelt het ingevolge 
lid 1 genomen besluit met passende 
tussenpozen en in elk geval ten minste 
eenmaal per maand en bepaalt zodra dit 
dienstig is dat de noodsituatie wordt 
opgeheven.

Or. en

Amendement 325
Olle Schmidt

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

De mogelijkheid voor de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen om 
rechtstreekse maatregelen tegen financiële instellingen te nemen kan bij de financiële 
instellingen tot loyaliteitsconflicten tussen de nationale, dagelijkse toezichthouder en de 
Autoriteit leiden. Om rechtsonzekerheid te voorkomen, moeten alle tot bedrijven gerichte 
besluiten via de nationale toezichthouder lopen. 

Amendement 326
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 327
Carl Haglund

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De mogelijkheid voor de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen om 
rechtstreekse maatregelen tegen financiële instellingen te nemen kan bij de financiële 
instellingen tot loyaliteitsconflicten tussen de nationale, dagelijkse toezichthouder en de 
Autoriteit leiden. Om rechtsonzekerheid te voorkomen, moeten alle tot bedrijven gerichte 
besluiten via de nationale toezichthouder lopen. 

Amendement 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 

3. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
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Verdrag kan, daar waar een nationale 
toezichthoudende autoriteit het in lid 2 
bedoelde besluit van de Autoriteit niet 
binnen de daarin vastgestelde termijn 
naleeft, de Autoriteit, daar waar de 
desbetreffende eisen die zijn vastgesteld in
de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving 
op de financiële instellingen rechtstreeks 
toepasselijk zijn, een tot een financiële 
instelling gericht individueel besluit nemen
op grond waarvan de financiële instelling 
de nodige maatregelen dient te nemen om 
te voldoen aan haar verplichtingen volgens 
die wetgeving, met inbegrip van de 
stopzetting van haar activiteiten.

Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie neemt, daar waar een 
nationale toezichthoudende autoriteit het in 
lid 2 bedoelde besluit van de Autoriteit niet 
binnen de daarin vastgestelde termijn 
naleeft, de Autoriteit, krachtens de in 
artikel 1, lid 2 genoemde wetgeving, een 
tot een financiële instelling gericht 
individueel besluit op grond waarvan de 
financiële instelling de nodige maatregelen 
dient te nemen om te voldoen aan haar 
verplichtingen volgens die wetgeving, met 
inbegrip van de stopzetting van haar 
activiteiten.

Or. en

Motivering

Voor de stabiliteit van de interne markt van de EU moet het toepassingsgebied van de 
individuele besluiten die rechtstreeks op de financiële instellingen van toepassing zijn in 
noodsituaties niet worden beperkt.

Amendement 329
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een nationale 
toezichthoudende autoriteit het in lid 2 
bedoelde besluit van de Autoriteit niet 
binnen de daarin vastgestelde termijn
naleeft, de Autoriteit, daar waar de 
desbetreffende eisen die zijn vastgesteld in 
de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving 
op de financiële instellingen rechtstreeks 
toepasselijk zijn, een tot een financiële 
instelling gericht individueel besluit nemen
op grond waarvan de financiële instelling 

3. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie neemt, daar waar een 
nationale toezichthoudende autoriteit het 
besluit van de Autoriteit niet naleeft, de 
Autoriteit, krachtens de desbetreffende 
eisen die zijn vastgesteld in de in artikel 1, 
lid 2 genoemde wetgeving, een tot een 
financiële instelling gericht individueel 
besluit op grond waarvan de financiële 
instelling de nodige maatregelen dient te 
nemen om te voldoen aan haar 
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de nodige maatregelen dient te nemen om 
te voldoen aan haar verplichtingen volgens 
die wetgeving, met inbegrip van de 
stopzetting van haar activiteiten.

verplichtingen volgens die wetgeving, met 
inbegrip van de stopzetting van haar 
activiteiten.

Or. en

Amendement 330
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie neemt, daar waar een 
nationale toezichthoudende autoriteit het in 
lid 2 bedoelde besluit van de Autoriteit niet 
binnen de daarin vastgestelde termijn 
naleeft, de Autoriteit, daar waar de 
desbetreffende eisen die zijn vastgesteld in 
de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving 
op de financiële instellingen rechtstreeks 
toepasselijk zijn, een tot een financiële 
instelling gericht individueel besluit nemen 
op grond waarvan de financiële instelling 
de nodige maatregelen dient te nemen om 
te voldoen aan haar verplichtingen volgens 
die wetgeving, met inbegrip van de 
stopzetting van haar activiteiten.

Or. en
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Amendement 331
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer de adressaat van een 
besluit weigert te voldoen aan het EU-
recht of een door de Autoriteit genomen 
besluit, kan de Autoriteit gerechtelijke 
procedures aanhangig maken bij de 
nationale rechtbanken, met inbegrip van 
de indiening van verzoeken om voorlopige 
maatregelen.

Or. en

Motivering

Om de bevoegdheid van de Autoriteit te versterken in overeenstemming met het verslag-
Giegold.

Amendement 332
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en
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Amendement 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Maatregelen van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten met 
betrekking tot feiten die onderworpen 
worden aan een besluit ingevolge lid 2 of 3 
dienen te voldoen aan die besluiten. Niet-
voldoening wordt door de bevoegde 
autoriteiten schriftelijk gerechtvaardigd 
tegenover het ECSR en de Autoriteit.

Or. en

Motivering

Het ‘naleven of uitleggen’-beginsel vormt een prikkel voor de bevoegde nationale autoriteiten 
om op het aanpakken van potentiële noodsituaties gerichte besluiten van de Autoriteiten na te 
leven.

Amendement 334
Marianne Thyssen

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie toetst dit besluit met 
regelmatige tussenpozen en in elk geval 
op verzoek van de Europese 
toezichthoudende autoriteit, het ECSR of 
de Raad.

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt om het initiatief om te bepalen of er sprake is van een noodsituatie ook bij 
de ETA’s te leggen. 
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Amendement 335
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het ECSR toetst het in lid 1 
bedoelde besluit op eigen initiatief of na 
een verzoek daartoe door de Autoriteit, het 
Europees Parlement, de Raad of de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Om de Autoriteit, het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het recht te geven het 
besluit om een noodsituatie uit te roepen te laten toetsen.

Amendement 336
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het ECSR toetst het in lid 1 
bedoelde besluit met regelmatige 
tussenpozen en in elk geval op verzoek 
van het Europees Parlement of de 
Autoriteit.

Or. en
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Amendement 337
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer het ECSR een besluit 
krachtens lid 1 heeft genomen, toetst het 
ECSR dat besluit met regelmatige 
tussenpozen en in elk geval op verzoek 
van Autoriteit, het Europees Parlement, 
de Raad of de Commissie en bepaalt het, 
zodra dit dienstig is, dat de noodsituatie 
wordt opgeheven.

Or. en

Motivering

De noodsituaties als genoemd in artikel 10 moeten nauwgezet worden gevolgd. Bovendien 
moet het ECSR de mogelijkheid hebben om te bepalen dat een noodsituatie wordt opgeheven. 

Amendement 338
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 10 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Autoriteit vermeldt in haar 
jaarverslag tot welke nationale 
autoriteiten en financiële instellingen 
individuele besluiten krachtens de leden 3 
en 4 zijn gericht.

Or. en
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Amendement 339
Marianne Thyssen

Ontwerpverordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Daar waar een noodsituatie onmiddellijke 
maatregelen vereist voordat het ECSR een 
besluit heeft genomen, kan de Autoriteit 
besluiten nemen die algemeen en 
rechtstreeks van toepassing zijn op 
financiële instellingen. Het ECSR wordt 
onverwijld in kennis gesteld van deze 
noodmaatregelen. Wanneer het ECSR de 
noodsituatie niet binnen vijftien dagen na 
genoemde kennisgeving bevestigt, komen 
de maatregelen te vervallen.

Or. en

Motivering

Er zijn gevallen waarin op zeer korte termijn maatregelen moeten worden genomen en 
moeilijk kan worden gewacht tot de besluitvormingsprocedure van het ECSR volledig is 
doorlopen. Het zou daarom nuttig zijn om de ETA’s de mogelijkheid te geven om 
noodmaatregelen te nemen, op voorwaarde dat hiervan onverwijld kennis wordt gegeven aan 
het ECSR en de maatregelen niet langer dan twee weken geldig zijn, tenzij de status van 
noodsituatie door het ECSR wordt bevestigd. 

Amendement 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

genomen/niet genomen maatregelen in de 
gevallen die worden gespecificeerd in de 
in artikel 1, lid 2 genoemde wetgeving, de 
Autoriteit op verzoek van een of meerdere 
van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten de 
autoriteiten bijstaan in het bereiken van een 
overeenkomst overeenkomstig de in lid 2 
vastgestelde procedure. 

Or. en

Amendement 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd de in artikel 9 
vastgestelde bevoegdheden kan, daar waar 
een nationale toezichthoudende autoriteit 
in procedureel of inhoudelijk opzicht van
mening verschilt over door een andere 
nationale toezichthoudende autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen op 
gebieden waar de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving samenwerking, 
coördinatie of gezamenlijke besluitvorming 
door nationale toezichthoudende 
autoriteiten van meer dan een lidstaat 
vereist, de Autoriteit op verzoek van een of 
meerdere van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten de 
autoriteiten bijstaan in het bereiken van een 
overeenkomst overeenkomstig de in lid 2 
vastgestelde procedure. Zin 1 geldt niet 
indien de groepstoezichthouder krachtens 
de in artikel 1, lid 2 genoemde wetgeving 
het laatste woord heeft. 
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Or. de

Motivering

Solvency II wil de groepstoezichthouder een sterkere rol toemeten. Hij krijgt onder andere het 
laatste woord met betrekking tot de goedkeuring van een intern model op groepsniveau als in 
het College geen overeenkomst wordt bereikt. De groepstoezichthouder draagt 
verantwoording voor het toezicht op groepsniveau. Die duidelijke toekenning van 
verantwoording mag niet worden uitgehold door een mechanisme op basis waarvan 
ontevreden nationale autoriteiten de EAVB in kunnen schakelen om alsnog tot een ander 
besluit te komen. 

Amendement 342
Peter Skinner

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Waar sectorale wetgeving de eindverantwoordelijkheid al bij een groepstoezichthouder legt, 



PE439.921v02-00 48/75 AM\811328NL.doc

NL

zoals het geval is bij Solvabiliteit II, is het belangrijk om duidelijk te maken dat deze 
eindverantwoordelijkheid voorrang heeft boven de bevoegdheid van de ETA. Wanneer dit niet 
zou gebeuren, zou er ruimte voor verwarring bestaan tussen de eindverantwoordelijk 
krachtens de sectorale wetgeving en de bevoegdheid van de ETA, die uiteindelijk is ontleend 
aan de sectorale wetgeving.

Amendement 343
Jean-Paul Gauzès

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd de in artikel 9 
vastgestelde bevoegdheden kan, daar waar 
een nationale toezichthoudende autoriteit 
in procedureel of inhoudelijk opzicht van 
mening verschilt over door een andere 
nationale toezichthoudende autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen in de 
gevallen die worden gespecificeerd in de 
in artikel 1, lid 2 genoemde wetgeving, de 
Autoriteit op verzoek van een of meerdere 
van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten de 
autoriteiten bijstaan in het bereiken van een 
overeenkomst overeenkomstig de in lid 2 
vastgestelde procedure.

Or. en

Amendement 344
Olle Schmidt

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

vastgestelde bevoegdheden kan, daar waar 
een nationale toezichthoudende autoriteit 
in procedureel of inhoudelijk opzicht van 
mening verschilt over door een andere 
nationale toezichthoudende autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen op 
gebieden waar de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving samenwerking, 
coördinatie of gezamenlijke besluitvorming 
door nationale toezichthoudende 
autoriteiten van meer dan een lidstaat 
vereist, en de eindverantwoordelijkheid 
niet bij de groepstoezichthouder legt, de 
Autoriteit op verzoek van een of meerdere 
van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten de 
autoriteiten bijstaan in het bereiken van een 
overeenkomst overeenkomstig de in lid 2 
vastgestelde procedure. 

Or. en

Motivering

Wanneer de ETA’s rechtstreekse maatregelen tegen financiële instellingen nemen, kunnen 
deze in een loyaliteitsconflict tussen de nationale, dagelijkse toezichthouder en de ETA 
belanden. Dit kan erin resulteren dat bedrijven worden gedwongen om 
conflicterende/onsamenhangende besluiten uit te voeren. Om rechtsonzekerheid te voorkomen 
moeten alle besluiten door de nationale toezichthouder tot de bedrijven worden gericht.

Amendement 345
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de in artikel 9 
vastgestelde bevoegdheden kan, daar waar 
een nationale toezichthoudende autoriteit 
in procedureel of inhoudelijk opzicht van 
mening verschilt over door een andere 
nationale toezichthoudende autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen op 

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

maatregelen op gebieden waar de in artikel 
1, lid 2, genoemde wetgeving 
samenwerking, coördinatie of 
gezamenlijke besluitvorming door 
nationale toezichthoudende autoriteiten van 
meer dan een lidstaat vereist, de Autoriteit 
op eigen initiatief of op verzoek van een of 
meerdere van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten de leiding bij 
het bijstaan van de autoriteiten in het 
bereiken van een overeenkomst 
overeenkomstig de in de leden 2 tot en met 
4 vastgestelde procedure.

Or. en

Amendement 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd de in artikel 9 
vastgestelde bevoegdheden kan, daar waar 
een nationale toezichthoudende autoriteit 
in procedureel of inhoudelijk opzicht van 
mening verschilt over door een andere 
nationale toezichthoudende autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen op 
gebieden waar de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving samenwerking, 
coördinatie of gezamenlijke besluitvorming 
door nationale toezichthoudende 
autoriteiten van meer dan een lidstaat 
vereist en de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid niet legt bij de 
groepstoezichthouder, de Autoriteit op 
verzoek van een of meerdere van de 
betrokken nationale toezichthoudende 
autoriteiten de autoriteiten bijstaan in het 
bereiken van een overeenkomst
overeenkomstig de in lid 2 vastgestelde 
procedure.
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Or. it

Motivering

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.

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

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd de in artikel 9 
vastgestelde bevoegdheden kan, daar waar 
een nationale toezichthoudende autoriteit 
in procedureel of inhoudelijk opzicht van 
mening verschilt over door een andere 
nationale toezichthoudende autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen op 
gebieden waar de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving samenwerking, 
coördinatie of gezamenlijke besluitvorming 
door nationale toezichthoudende 
autoriteiten van meer dan een lidstaat 
vereist, de Autoriteit op eigen initiatief of 
op verzoek van een of meerdere van de 
betrokken nationale toezichthoudende 
autoriteiten de leiding nemen bij het 
bijstaan van de autoriteiten in het bereiken 
van een overeenkomst overeenkomstig de 
in de leden 2 tot en met 4 vastgestelde 
procedure.

Or. en
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Amendement 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Volgens de Solvency II-richtlijn die in 2009 werd vastgesteld, moet de rol van de 
groepstoezichthouder die goed met de feiten vertrouwd is, net worden versterkt. De 
groepstoezichthouder draagt verantwoording voor het toezicht op groepsniveau. Die 
duidelijke toekenning van verantwoording mag niet worden uitgehold door een mechanisme 
op basis waarvan ontevreden nationale autoriteiten de EAVB in kunnen schakelen om alsnog 
tot een ander besluit te komen. 
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Amendement 349
Gianni Pittella

Ontwerpverordening
Artikel 11 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Onverminderd de in artikel 9 vastgestelde 
bevoegdheden kan, daar waar een nationale 
toezichthoudende autoriteit in procedureel 
of inhoudelijk opzicht van mening verschilt 
over door een andere nationale 
toezichthoudende autoriteit genomen/niet 
genomen maatregelen op gebieden waar de 
in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving 
samenwerking, coördinatie of 
gezamenlijke besluitvorming door 
nationale toezichthoudende autoriteiten van 
meer dan een lidstaat vereist en de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid niet 
legt bij de groepstoezichthouder, de 
Autoriteit op verzoek van een of meerdere 
van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten de 
autoriteiten bijstaan in het bereiken van een 
overeenkomst overeenkomstig de in lid 2 
vastgestelde procedure.

Or. it

Amendement 350
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien aan het einde van de 
verzoeningsfase de nationale 
toezichthoudende autoriteiten er niet in 
geslaagd zijn tot een overeenkomst te 
komen, kan de Autoriteit een besluit 
nemen op grond waarvan zij specifieke 

3. Indien aan het einde van de 
verzoeningsfase de nationale 
toezichthoudende autoriteiten er niet in 
geslaagd zijn tot een overeenkomst te 
komen, neemt de Autoriteit, in 
overeenstemming met de tweede alinea 
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maatregelen dienen te nemen of van 
maatregelen dienen af te zien om de zaak
te schikken, overeenkomstig het 
communautaire recht.

van artikel 29, lid 1, een besluit om het 
meningsverschil te schikken of van de 
partijen te verlangen dat zij de zaak 
schikken, overeenkomstig het EU-recht, 
met bindend effect voor de betrokken 
bevoegde autoriteiten.

Or. en

Amendement 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Indien aan het einde van de 
verzoeningsfase de nationale 
toezichthoudende autoriteiten er niet in 
geslaagd zijn tot een overeenkomst te 
komen, kan de Autoriteit een besluit nemen 
op grond waarvan zij specifieke 
maatregelen dienen te nemen of van 
maatregelen dienen af te zien om de zaak
te schikken, met bindend effect voor de 
betrokken bevoegde autoriteiten, teneinde 
de naleving van het EU-recht te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Om een efficiënt en doelmatig toezicht en rechtszekerheid te waarborgen en het vertrouwen 
binnen de toezichtgemeenschap te bevorderen, moeten de besluiten van de Autoriteit waarmee 
meningsverschillen worden geschikt voor de adressaat/adressaten bindend zijn. Het wettelijk 
kader van de EU staat niet toe dat aan de Autoriteit discretionaire bevoegdheden worden 
verleend. De bevoegdheid van de Autoriteit om meningsverschillen over met toezicht verband 
houdende kwesties te schikken kan derhalve niet “overeenkomstig” het communautaire recht 
zijn. In plaats daarvan moet die bevoegdheid erop gericht zijn om de naleving van het EU-
recht te waarborgen. 
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Amendement 352
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Indien aan het einde van de 
verzoeningsfase de nationale 
toezichthoudende autoriteiten er niet in 
geslaagd zijn tot een overeenkomst te 
komen, kan de Autoriteit een besluit nemen 
op grond waarvan zij specifieke 
maatregelen dienen te nemen of van 
maatregelen dienen af te zien om de zaak
te schikken, teneinde de naleving van het
EU-recht te waarborgen.

Or. en

Amendement 353
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een nationale 
toezichthoudende autoriteit het besluit 
van de Autoriteit niet naleeft en er 
daardoor niet in slaagt te verzekeren dat 
een financiële instelling voldoet aan de 
eisen die krachtens de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving rechtstreeks op haar 
toepasselijk zijn, de Autoriteit een tot een 
financiële instelling gericht individueel 
besluit nemen op grond waarvan de 
financiële instelling de nodige 
maatregelen dient te nemen om te voldoen 
aan haar verplichtingen op grond van het 
communautaire recht, met inbegrip van 
de stopzetting van haar activiteiten. 

Schrappen
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Or. en

Amendement 354
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een nationale 
toezichthoudende autoriteit het besluit van 
de Autoriteit niet naleeft en er daardoor 
niet in slaagt te verzekeren dat een 
financiële instelling voldoet aan de eisen 
die krachtens de in artikel 1, lid 2,
genoemde wetgeving rechtstreeks op haar 
toepasselijk zijn, de Autoriteit een tot een 
financiële instelling gericht individueel 
besluit nemen op grond waarvan de 
financiële instelling de nodige maatregelen 
dient te nemen om te voldoen aan haar 
verplichtingen op grond van het 
communautaire recht, met inbegrip van de 
stopzetting van haar activiteiten.

4. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie neemt, daar waar een 
nationale toezichthoudende autoriteit het 
besluit van de Autoriteit niet naleeft en er 
daardoor niet in slaagt te verzekeren dat 
een financiële instelling voldoet aan de 
eisen die krachtens de in artikel 1, lid 2 
genoemde wetgeving rechtstreeks op haar 
toepasselijk zijn, de Autoriteit een tot een 
financiële instelling gericht individueel 
besluit op grond waarvan de financiële 
instelling de nodige maatregelen dient te 
nemen om te voldoen aan haar 
verplichtingen op grond van het EU-recht, 
met inbegrip van de stopzetting van haar 
activiteiten.

Or. en

Amendement 355
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Autoriteit draagt bij tot de 
bevordering en monitoring van de 
efficiënte, doelmatige en consistente 
werking van de colleges van 
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van de toepassing van de communautaire 
wetgeving tussen de colleges aan.

toezichthouders en moedigt de coherentie 
van de toepassing van het EU-recht tussen 
de colleges aan.

Or. en

Amendement 356
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om het werk van deze colleges te 
vergemakkelijken, bepaalt de Autoriteit, in 
samenwerking met de toezichthouders die 
bij colleges van toezichthouders werkzaam 
zijn, in voorkomend geval welke 
informatie bij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten relevant is en 
verzamelt deze.

3. Om het werk van deze colleges te 
vergemakkelijken, ondersteunt de 
Autoriteit de toezichthouders die bij 
colleges van toezichthouders werkzaam 
zijn, bepaalt ze in voorkomend geval welke 
informatie bij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten relevant is en 
verzamelt ze deze. De Autoriteit neemt de 
bestaande regelingen tussen nationale 
bevoegde autoriteiten en toezichthouders 
van derde landen volledig in aanmerking, 
rekening houdend met de kerngroepen 
voor crisisbeheer van internationale 
colleges die volledige toegang tot 
informatie hebben. De Autoriteit is lid van 
de crisisbeheergroepen.

Or. en

Amendement 357
Sharon Bowles

Ontwerpverordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit is belast met de oprichting 
en het beheer van een centraal systeem 
om dergelijke informatie beschikbaar te 

Schrappen
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stellen voor de nationale 
toezichthoudende autoriteiten in colleges 
van toezichthouders.

Or. en

Amendement 358
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Autoriteit kan krachtens de 
leden 7 en 8 aangenomen technische 
normen, richtsnoeren en aanbevelingen 
uitvaardigen om het toezicht en door de 
colleges van toezichthouders vastgestelde 
beste praktijken te harmoniseren.

Or. en

Amendement 359
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpverordening
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een wettelijk bindende 
bemiddelingsrol moet de nieuwe 
Autoriteiten in staat stellen geschillen 
tussen nationale bevoegde autoriteiten te 
beslechten op basis van de in artikel 11 
opgezette procedure.

Or. en

Motivering

De Autoriteit moet een (aanhoudend) geschil tussen twee toezichthouders kunnen beslechten 
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op basis van de in artikel 11 opgezette procedure. 

Amendement 360
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 12 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Een wettelijk bindende 
bemiddelingsrol moet de nieuwe 
Autoriteiten in staat stellen geschillen 
tussen nationale bevoegde autoriteiten te 
beslechten op basis van de in artikel 11 
opgezette procedure. Wanneer geen 
overeenstemming tussen de 
toezichthouders van een 
grensoverschrijdende instelling kan 
worden bereikt, moet de Autoriteit de 
bevoegdheid hebben om toezichtbesluiten 
te nemen die rechtstreeks op de betrokken 
instelling van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 361
Kay Swinburne

Ontwerpverordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Toezicht op financiële instellingen met 

een EU-dimensie
Het prudentieel toezicht op financiële 
instellingen met een EU-dimensie wordt 
uitgeoefend door nationale autoriteiten.
De Autoriteit ontwikkelt, in samenwerking 
met het Europees Comité voor 
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systeemrisico’s en de bevoegde 
autoriteiten, een informatiemodel voor 
significante instellingen om een goed 
beheer van hun systeemrisico’s te 
waarborgen.
Om Europese spaarders te helpen, 
vergemakkelijkt de Autoriteit een betere 
coördinatie tussen de verschillende 
depositogarantieregelingen in de Unie.

Or. en

Amendement 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Ontwerpverordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Ontwikkeling van de Autoriteit

De Autoriteit ontwikkelt zich aan de hand 
van op EU- en internationaal niveau 
erkende beste praktijken. Eén aanpak kan 
bestaan in de instelling van een nieuw 
niveau van rechtstreeks toezicht door de 
Autoriteit. Om internationale verstoringen 
te voorkomen en het Europees Systeem 
van Financiële Toezichthouders te 
versterken, moet de invoering van 
rechtstreeks toezicht zorgvuldig worden 
geëvalueerd en afgewogen, zodat er 
waarde wordt toegevoegd aan het toezicht 
op grote financiële instellingen, waarvan 
een groot aantal mondiaal van aard is en 
binnen de Unie actief is. Dit is vooral van 
toepassing op grote financiële instellingen 
met wholesalebanking- of andere 
activiteiten die een systeemrisico voor de 
interne markt kunnen vormen en op in 
internationaal verband omschreven en 
geïdentificeerde systemische financiële 
instellingen. Dit zal verder worden 
onderzocht in de eerste evaluatie van deze 
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Verordening, in overeenstemming met 
artikel 66, die binnen drie jaar na de 
inwerkingtreding ervan dient plaats te 
vinden.

Or. en

Amendement 363
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Toezicht op financiële instellingen met 

een EU-dimensie
1. Het prudentieel toezicht op financiële 
instellingen met een EU-dimensie wordt 
uitgeoefend door nationale autoriteiten, 
waarbij deze optreden als de agent van de 
Autoriteit of de instructies van de 
Autoriteit opvolgen teneinde te 
waarborgen dat dezelfde toezichtregels in 
de hele Unie worden toegepast. 
2. De Autoriteit legt haar 
ontwerptoezichtregels voor aan de 
Commissie en tegelijkertijd aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
Commissie bekrachtigt de 
ontwerptoezichtregels op basis van de 
procedure van artikel 7 of artikel 8. 
3. De significante 
verzekeringsinstellingen met een EU-
dimensie worden vastgesteld in een besluit 
van de raad van toezichthouders in 
overeenstemming met de in artikel 29, lid 
1 bedoelde procedure. De criteria voor het 
vaststellen van deze financiële 
instellingen nemen de criteria die zijn 
vastgesteld door de Financial Stability 
Board, het Internationaal Monetair 
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Fonds en de Bank voor Internationale 
Betalingen in aanmerking.
4. De Autoriteit ontwikkelt, in 
samenwerking met het Europees Comité 
voor systeemrisico’s, een informatiemodel 
voor significante verzekeringsinstellingen 
om een goed beheer van hun 
systeemrisico’s te waarborgen. 
5. Om de medeverantwoordelijkheid van 
verzekeringsinstellingen met een EU-
dimensie te waarborgen, om de belangen 
van polishouders en begunstigden in de 
Unie te beschermen en om de kosten van 
een financiële systeemcrisis voor de 
belastingbetalers te verminderen, wordt 
een Europese 
verzekeringsgarantieregeling ingesteld. 
Deze regeling zal ook een rol spelen bij 
het helpen van financiële instellingen van 
EU-lidstaten die in moeilijkheden zijn 
wanneer de kans groot is dat die 
moeilijkheden de financiële stabiliteit van 
de interne financiële markt van de EU in 
gevaar zullen brengen. De regeling wordt 
gefinancierd door middel van bijdragen 
van die instellingen. Deze bijdragen 
vervangen de bijdragen aan vergelijkbare 
verzekeringsgarantieregelingen. 
6. Wanneer de geaccumuleerde bijdragen 
van de verzekeraars niet toereikend zijn 
om de crisis op te lossen, kunnen de 
middelen van de regeling worden vergroot 
door de uitgifte van schulden. De lidstaten 
kunnen in uitzonderlijke omstandigheden 
de uitgifte van schulden in het kader van 
de regeling vergemakkelijken door 
garanties af te geven, in ruil voor een 
vergoeding die een juiste afspiegeling is 
van het aangegane risico. Deze garanties 
worden gedeeld door de lidstaten in 
overeenstemming met de in lid 7 
neergelegde criteria.
7. Wanneer in extreme, uitzonderlijke 
omstandigheden en in de context van een 
systeemcrisis een of meer instellingen 
failliet gaan en de beschikbare middelen
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ontoereikend zijn, nemen de lidstaten deze 
last op zich in overeenstemming met in 
een memorandum van overeenstemming 
vastgelegde beginselen. 
8. Het lidmaatschap van de regeling 
vervangt het lidmaatschap van de 
bestaande nationale 
verzekeringsgarantieregelingen voor 
financiële instellingen van de EU-
lidstaten die eraan deelnemen. De 
regeling wordt beheerd door een raad die 
door de Europese toezichthoudende 
autoriteit (voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen) wordt benoemd voor 
een periode van vijf jaar. De leden van de 
raad worden gekozen uit het personeel 
van de nationale autoriteiten. In het kader 
van de regeling wordt ook een adviesraad 
ingesteld, die bestaat uit de aan de 
regeling deelnemende 
verzekeringsinstellingen.

Or. en

Amendement 364
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Toezicht op financiële instellingen met 

een EU-dimensie
1. Bij het toezicht op financiële 
instellingen met een EU-dimensie die in 
de Unie actief zijn treedt de Autoriteit op 
als leidende bevoegde autoriteit. De 
autoriteit zal optreden via nationale 
bevoegde autoriteiten die als gedelegeerde 
autoriteit functioneren. 
2. De Commissie neemt in 
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overeenstemming met de artikelen 7 bis 
tot en met 7 quinquies gedelegeerde 
handelingen aan om de kenmerken van 
een financiële instelling met een EU-
dimensie vast te stellen. Deze handelingen 
nemen de vorm aan van besluiten en 
omvatten een lijst van instellingen die 
worden beschouwd als financiële 
instellingen met een EU-dimensie die 
actief zijn in de Unie. 
3. De criteria voor het vaststellen van deze 
financiële instellingen omvatten ten 
minste de volgende aspecten: het 
marktaandeel in de lidstaten waar de 
financiële instelling actief is, de totale 
activa, het marktaandeel van de totale 
activa in de EU en de vraag of het 
uiteindelijke eigendom binnen of buiten 
de EU ligt.
Ingeval een dergelijke financiële 
instelling verschillende sectoren omspant, 
besluit de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Gemengd Comité) welk 
onderdeel van de Autoriteit als leidende 
bevoegde autoriteit zal optreden.

Or. en

Amendement 365
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
Toezicht op financiële instellingen met 

een EU-dimensie
1. Om de medeverantwoordelijkheid van 
verzekeringsinstellingen met een EU-
dimensie te waarborgen, om de belangen 
van Europese spaarders te beschermen en 
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om de kosten van een financiële 
systeemcrisis voor de belastingbetalers te 
verminderen, wordt een Europees Fonds 
voor financiële bescherming (“het 
Fonds”) opgericht. Het Fonds speelt een 
rol bij het helpen van financiële 
instellingen van EU-lidstaten die in 
moeilijkheden zijn wanneer die 
moeilijkheden de financiële stabiliteit van 
de interne financiële markt van de EU in 
gevaar kunnen brengen. Het Fonds wordt 
gefinancierd door middel van bijdragen 
van die instellingen. Deze bijdragen 
kunnen de bijdragen aan vergelijkbare 
nationale fondsen vervangen.
2. Wanneer de geaccumuleerde bijdragen 
van de marktdeelnemers niet toereikend 
zijn om de crisis op te lossen, kunnen de 
middelen van het Fonds worden vergroot 
door de uitgifte van schulden. De lidstaten 
kunnen in uitzonderlijke omstandigheden 
de uitgifte van schulden in het kader van 
het Fonds vergemakkelijken door 
garanties af te geven, in ruil voor een 
vergoeding die een correcte afspiegeling is 
van het aangegane risico. Deze garanties 
worden gedeeld door de lidstaten in 
overeenstemming met in de lid 7 
neergelegde criteria.
3. Wanneer in extreme, uitzonderlijke 
omstandigheden en in de context van een 
systeemcrisis een of meer instellingen 
failliet gaan en de beschikbare middelen 
ontoereikend zijn, nemen de lidstaten deze 
last op zich in overeenstemming met de 
volgende criteria: de economische 
effecten van de crisis op de betrokken 
lidstaten, en de deposito’s, activa en 
verdeling van die inkomstenstromen van 
de betrokken instellingen.
4. Het lidmaatschap van het Fonds 
vervangt het lidmaatschap van de 
bestaande nationale regelingen voor 
financiële instellingen van de EU-
lidstaten die eraan deelnemen. Het Fonds 
wordt beheerd door een raad die door de 
Europese toezichthoudende autoriteit 
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(voor effecten en markten) wordt 
benoemd voor een periode van vijf jaar. 
De leden van de raad worden gekozen uit 
het personeel van de nationale 
autoriteiten. In het kader van het Fonds 
wordt ook een adviesraad ingesteld, die 
bestaat uit de aan het Fonds deelnemende 
financiële instellingen.

Or. en

Amendement 366
Sari Essayah

Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Nationale toezichthoudende 
autoriteiten kunnen bij bilaterale 
overeenkomst taken en 
verantwoordelijkheden aan andere 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
delegeren.

1. De lidstaten staan de bevoegde 
autoriteiten toe om taken en 
verantwoordelijkheden aan andere 
nationale toezichthoudende autoriteiten te 
delegeren, bij bilaterale overeenkomst, 
met inachtneming van de in dit artikel 
genoemde voorwaarden. De lidstaten 
kunnen specifieke regelingen vaststellen 
die moeten worden nageleefd voordat hun 
bevoegde autoriteiten dergelijke 
overeenkomsten kunnen sluiten en 
kunnen het toepassingsgebied van de 
delegering beperken tot datgene wat nodig 
is voor een doelmatig toezicht op 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen en groepen.

Or. en



AM\811328NL.doc 67/75 PE439.921v02-00

NL

Amendement 367
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Nationale toezichthoudende autoriteiten 
kunnen bij bilaterale overeenkomst taken 
en verantwoordelijkheden aan andere 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
delegeren. 

1. Bevoegde autoriteiten kunnen bij
overeenkomst taken en 
verantwoordelijkheden aan andere 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
delegeren. 

Or. en

Amendement 368
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 369
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 370
Peter Skinner

Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De delegatie van 
verantwoordelijkheden resulteert in een 
nieuwe toewijzing van de bevoegdheden 
die in de in artikel 1, lid 2 bedoelde 
wetgeving zijn neergelegd. De procedure, 
de handhaving en de administratieve en 
gerechtelijke toetsing met betrekking tot 
de gedelegeerde autoriteit zijn 
onderworpen aan het in het rechtsgebied 
van de gedelegeerde autoriteit van 
toepassing zijnde recht.

Or. en

Motivering

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.
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Amendement 371
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 3 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Autoriteit publiceert op passende 
manieren elke delegatieovereenkomst zoals 
door de nationale toezichthoudende 
autoriteiten gesloten om te verzekeren dat 
alle betrokken partijen op passende wijze 
op de hoogte worden gebracht. In deze 
overeenkomsten zal naar de respectieve 
verantwoordelijkheden van de betrokken 
bevoegde autoriteiten worden verwezen.

Or. en

Amendement 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er worden geen bilaterale 
overeenkomsten gesloten over de delegatie 
van bevoegdheden aan instellingen die op 
grond van artikel 12 bis zijn 
geïdentificeerd als significante 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen.

Or. en
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Amendement 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ontwerpverordening
Artikel 14 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) moedigt de ontwikkeling van goede 
praktijken aan, waaronder een doelmatige 
en constructieve dialoog tussen nationale 
autoriteiten en relevante belanghebbende 
partijen, met inbegrip van consumenten 
en vakbonden die werknemers in de sector 
vertegenwoordigen, als bestanddelen van 
een gemeenschappelijke toezichtcultuur;

Or. en

Motivering

De toezichthoudende autoriteiten op nationaal niveau kunnen er veel baat bij hebben dat 
relevante belanghebbende partijen, zoals werknemers en consumenten, worden betrokken bij 
hun werk. Werknemers die in deze sectoren werken kunnen belangrijke bronnen van kennis 
zijn met betrekking tot de bedrijfspraktijken van ondernemingen – beloningsstructuren, 
stimuleringssystemen, vaardigheden, arbeidsomstandigheden – en de impact van deze 
praktijken op het risicoprofiel van de onderneming.

Amendement 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ontwerpverordening
Artikel 14 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) ervoor zorgen dat autoriteiten 
informatie van werknemers over 
bedrijfspraktijken van ondernemingen 
met betrekking tot beloningsstructuren, 
stimuleringssystemen, vaardigheden en 
arbeidsomstandigheden in aanmerking 
nemen;

Or. en
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Motivering

De toezichthoudende autoriteiten op nationaal niveau kunnen er veel baat bij hebben dat 
relevante belanghebbende partijen, zoals werknemers en consumenten, worden betrokken bij 
hun werk. Werknemers die in deze sectoren werken kunnen belangrijke bronnen van kennis 
zijn met betrekking tot de bedrijfspraktijken van ondernemingen – beloningsstructuren, 
stimuleringssystemen, vaardigheden, arbeidsomstandigheden – en de impact van deze 
praktijken op het risicoprofiel van de onderneming.

Amendement 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ontwerpverordening
Artikel 14 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De toezichthoudende autoriteiten op nationaal niveau kunnen er veel baat bij hebben dat 
relevante belanghebbende partijen, zoals werknemers en consumenten, worden betrokken bij 
hun werk. Werknemers die in deze sectoren werken kunnen belangrijke bronnen van kennis 
zijn met betrekking tot de bedrijfspraktijken van ondernemingen – beloningsstructuren, 
stimuleringssystemen, vaardigheden, arbeidsomstandigheden – en de impact van deze 
praktijken op het risicoprofiel van de onderneming.

Amendement 376
Peter Skinner

Ontwerpverordening
Artikel 14 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) advies verstrekken aan de geëigende 
organen van de Unie en internationale 
organen om de ontwikkeling van 
kwalitatief hoogstaande en uniforme 
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toezichtnormen te vergemakkelijken, 
daaronder begrepen rapportage- en 
boekhoudnormen;

Or. en

Motivering

De Europese toezichthoudende autoriteit moet internationale en EU-organen die normen 
uitvaardigen advies verstrekken over de gebieden waar harmonisatie van internationale 
normen nodig is, maar moet zelf niet rechtstreeks worden betrokken bij de ontwikkeling van 
nieuwe normen wanneer die taak al is toegewezen aan een internationaal of EU-orgaan.

Amendement 377
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 14 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 378
Udo Bullmann

Ontwerpverordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

beoordeling en vergelijking tussen de 
geëvalueerde autoriteiten mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 379
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 15 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de adequaatheid van de middelen en de 
governanceregelingen van de nationale 
toezichthoudende autoriteit, vooral met het 
oog op de effectieve toepassing van de in 
artikel 1, lid 2 genoemde normen en 
wetgeving en de capaciteit om op 
marktontwikkelingen te reageren;

Or. en

Amendement 380
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 15 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpverordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Op basis van de collegiale toetsing kan 
de Autoriteit tot de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten richtsnoeren 
of aanbevelingen richten, of een tot de 
bevoegde autoriteiten gericht besluit 
nemen of ontwerp-technische normen 
aannemen in overeenstemming met de 
artikelen 7 tot en met 7 quinquies.

Or. en

Amendement 382
Antolín Sánchez Presedo

Ontwerpverordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 383
Corien Wortmann-Kool

Ontwerpverordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Autoriteit maakt het resultaat 
van collegiale toetsingen en de goede 
praktijken die daaruit kunnen worden 
gedistilleerd openbaar.

Or. en

Motivering

Om de transparantie te vergroten, moeten het resultaat van collegiale toetsingen en de goede 
praktijken die daaruit kunnen worden gedistilleerd openbaar worden gemaakt.


