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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Europese Bankautoriteit
(COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0501),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0169/2009),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad met de titel 
"Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 114, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van de 
Commissie juridische zaken, de Begrotingscommissie en de Commissie constitutionele 
zaken (A7-0000/2010),

1. keurt het onderstaande standpunt in eerste lezing goed;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de parlementen van de lidstaten.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot oprichting van een Europese 
Bankautoriteit

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Banken)
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(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De financiële crisis in 2007/2008 heeft 
grote tekortkomingen in het financiële 
toezicht aan het licht gebracht, zowel wat 
het toezicht op individuele instellingen als 
wat het toezicht op het financiële stelsel als 
geheel betreft. Nationale toezichtmodellen 
zijn dan ook niet meer berekend op de 
realiteit, die wordt gekenmerkt door 
geïntegreerde en vervlochten Europese 
financiële markten waarop tal van 
financiële instellingen over de grenzen 
heen actief zijn. De crisis heeft 
tekortkomingen op het gebied van 
samenwerking, coördinatie, consistente 
toepassing van het communautaire recht en 
vertrouwen tussen nationale 
toezichthouders aan het licht gebracht. 

(1) De financiële crisis in 2007/2008 heeft 
grote tekortkomingen in het financiële 
toezicht aan het licht gebracht, zowel wat 
het toezicht op individuele instellingen als 
wat het toezicht op het financiële stelsel als 
geheel betreft. Nationale toezichtmodellen 
zijn dan ook niet meer berekend op de 
realiteit, die wordt gekenmerkt door 
geïntegreerde en vervlochten Europese 
financiële markten waarop tal van 
financiële instellingen over de grenzen 
heen actief zijn. De crisis heeft 
tekortkomingen op het gebied van 
samenwerking, coördinatie, consistente 
toepassing van het EU-recht en vertrouwen 
tussen nationale toezichthouders aan het 
licht gebracht. 
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Lang voor de financiële crisis heeft 
het Europees Parlement met regelmaat 
ertoe opgeroepen op het niveau van de 
Europese Unie een werkelijk vlak 
speelveld voor alle stakeholders tot stand 
te brengen, en heeft het gewezen op 
belangrijke gebreken in het toezicht van 
de Europese Unie op de steeds meer 
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geïntegreerde financiële markten (zie 
verslag-García-Margallo y Marfil over de 
mededeling van de Commissie –
Tenuitvoerlegging van het kader voor 
financiële markten: een actieplan (2000)1, 
het verslag-Van den Burg over de regels 
inzake bedrijfseconomisch toezicht in de 
Europese Unie (2002)2, het verslag-Van 
den Burg over het beleid op het gebied 
van financiële diensten (2005-2010) -
Witboek (2007)3 en het verslag-Van den 
Burg en Daianu met aanbevelingen aan 
de Commissie betreffende de Lamfalussy
follow-up: de toekomstige 
toezichtstructuur (2008)4). Zie ook het 
verslag-Skinner over Solvency II (2009) 
en het verslag-Gauzès over de 
verordening inzake ratingbureaus (2009). 
_______________________

1 PB C 40 van 7.2.2001, blz. 453. 
2 PB C 25 E van 29.1.2004, blz. 394.
3  Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
4 PB C 9E van 15.1.2010, blz. 48.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De conclusie van een door de 
Commissie besteld en op 25 februari 2009 
verschenen verslag van een 
deskundigengroep op hoog niveau onder 
voorzitterschap van J. de Larosière luidde 
dat het toezichtkader moest worden 
versterkt om het risico en de ernst van 
toekomstige financiële crises te 
verminderen. In het verslag zijn 
verreikende hervormingen van de 
toezichtstructuur voor de financiële sector 
in de Gemeenschap aanbevolen. De groep 
van deskundigen heeft tevens 
geconcludeerd dat een Europees Systeem 
van Financiële Toezichthouders, bestaande 
uit drie Europese toezichthoudende 
autoriteiten, één voor de banksector, één 

(2) De conclusie van een door de 
Commissie besteld en op 25 februari 2009 
verschenen verslag van een 
deskundigengroep op hoog niveau onder 
voorzitterschap van J. de Larosière luidde 
dat het toezichtkader moest worden 
versterkt om het risico en de ernst van 
toekomstige financiële crises te 
verminderen. In het verslag zijn 
hervormingen van de toezichtstructuur 
voor de financiële sector in de 
Gemeenschap aanbevolen. De groep van 
deskundigen heeft tevens geconcludeerd 
dat een Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders, bestaande uit drie 
Europese toezichthoudende autoriteiten, 
één voor de banksector, één voor de 
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voor de effectensector en één voor de 
sector verzekeringen en 
bedrijfspensioenen, en een Europees 
Comité voor systeemrisico's dienden te 
worden gecreëerd.

effectensector en één voor de sector 
verzekeringen en bedrijfspensioenen, en 
een Europees Comité voor systeemrisico's 
dienden te worden gecreëerd. De 
aanbevelingen in het verslag hadden 
betrekking op het minimale 
wijzigingsniveau dat de deskundigen 
noodzakelijk achtten om te voorkomen dat 
een dergelijke crisis zich in de toekomst 
opnieuw voordoet.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 4 maart 2009 “Op weg 
naar Europees herstel” voorgesteld met 
ontwerpwetgeving te komen tot instelling 
van een Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders en een Europees Comité 
voor systeemrisico’s en heeft in haar 
mededeling van 27 mei 2009 “Europees 
financieel toezicht” nadere bijzonderheden 
verstrekt over de mogelijke architectuur 
van een dergelijk nieuw toezichtkader.

(3) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 4 maart 2009 “Op weg 
naar Europees herstel” voorgesteld met 
ontwerpwetgeving te komen tot instelling 
van een Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders en een Europees Comité 
voor systeemrisico’s en heeft in haar 
mededeling van 27 mei 2009 “Europees 
financieel toezicht” nadere bijzonderheden 
verstrekt over de mogelijke architectuur 
van een dergelijk nieuw toezichtkader. In 
die mededeling zijn niet alle 
aanbevelingen van het verslag-de 
Larosière opgenomen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders moet een netwerk zijn van 
nationale en communautaire
toezichthoudende autoriteiten, waarbij het 
dagelijkse toezicht op financiële 

(7) Het Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders moet een netwerk zijn van 
nationale en toezichthoudende autoriteiten 
van de Europese Unie, waarbij het 
dagelijkse toezicht op 
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instellingen op nationaal niveau blijft en 
een centrale rol in het toezicht op 
grensoverschrijdende groepen aan 
colleges van toezichthouders wordt 
toegekend. Voorts moeten de regels voor 
financiële instellingen in geheel de 
Gemeenschap in grotere mate worden 
geharmoniseerd en op coherente wijze 
worden toegepast. Er moeten een 
Europese Bankautoriteit alsmede een 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en een Europese 
Autoriteit voor effecten en markten (de 
Europese toezichthoudende autoriteiten) 
worden opgericht. 

financiëlemarktdeelnemers die geen EU-
dimensie hebben, op nationaal niveau 
blijft. Colleges van toezichthouders dienen 
toezicht uit te oefenen op 
grensoverschrijdende instellingen die 
geen EU-dimensie hebben. De Autoriteit 
dient het toezicht op instellingen met een 
EU-dimensie geleidelijk over te nemen. 
Voorts moeten de regels voor financiële 
instellingen in geheel de Gemeenschap in 
grotere mate worden geharmoniseerd en op 
coherente wijze worden toegepast. Er moet 
een Europese toezichthoudende autoriteit 
(Banken) worden opgericht, naast een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Verzekeringen en bedrijfspensioenen) en 
een Europese toezichthoudende autoriteit 
(Effecten en markten), alsook een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Gemengd Comité). Het Europees Comité 
voor systeemrisico’s moet deel uitmaken 
van een Europees Systeem voor 
Financieel Toezicht.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De Europese toezichthoudende
autoriteiten vervangen het Comité van 
Europese bankentoezichthouders, opgericht 
bij Besluit 2009/78/EG van de Commissie, 
het Comité van Europese toezichthouders 
op verzekeringen en bedrijfspensioenen, 
opgericht bij Besluit 2009/79/EG van de 
Commissie, en het Comité van Europese 
effectenregelgevers, opgericht bij Besluit 
2009/77/EG van de Commissie, en nemen
alle taken en bevoegdheden van deze 
comités over. Het werkterrein van elke 
Autoriteit moet duidelijk worden 
afgebakend. Daar waar institutionele 
redenen en de in het Verdrag toegewezen 
verantwoordelijkheden dit vereisen, moet 
de Commissie eveneens deel uitmaken van 

(8) De Europese toezichthoudende
autoriteit vervangt het Comité van 
Europese bankentoezichthouders, opgericht 
bij Besluit 2009/78/EG van de Commissie, 
het Comité van Europese toezichthouders 
op verzekeringen en bedrijfspensioenen, 
opgericht bij Besluit 2009/79/EG van de 
Commissie, en het Comité van Europese 
effectenregelgevers, opgericht bij Besluit 
2009/77/EG van de Commissie, en neemt
alle taken en bevoegdheden van deze 
comités over. Het werkterrein van elke 
Autoriteit moet duidelijk worden 
afgebakend. Wanneer institutionele 
redenen en de in het Verdrag toegewezen 
verantwoordelijkheden dit vereisen, moet 
de Commissie eveneens deel uitmaken van 
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het netwerk van toezichthoudende 
activiteiten.

het netwerk van toezichthoudende 
activiteiten.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Europese Bankautoriteit (“de 
Autoriteit”) dient, ten voordele van de 
economie in het algemeen, daaronder 
begrepen de financiële instellingen en 
andere stakeholders, consumenten en 
werknemers, te handelen met het oog op 
het verbeteren van de werking van de 
interne markt – onder meer door, rekening 
houdend met de verschillende belangen 
van alle lidstaten, een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht te verzekeren -, het beschermen 
van depositohouders en beleggers, het 
beschermen van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, het bewaren van de stabiliteit van 
het financieel systeem en het versterken 
van de internationale toezichthoudende 
coördinatie. Om haar doelstellingen te 
kunnen vervullen, is het nodig en passend 
dat de Autoriteit een communautair orgaan 
met rechtspersoonlijkheid is en juridische, 
administratieve en financiële autonomie 
bezit.

(9) De Autoriteit dient, ten voordele van de 
economie in het algemeen, daaronder 
begrepen de financiëlemarktdeelnemers en 
andere stakeholders, consumenten en 
werknemers, te handelen met het oog op 
het verbeteren van de werking van de 
interne markt – onder meer door, rekening 
houdend met de verschillende belangen 
van alle lidstaten, een hoog, effectief en 
consistent niveau van regelgeving en 
toezicht te verzekeren -, het voorkomen 
van regelgevingsarbitrage en het 
waarborgen van een vlak speelveld, het 
beschermen van depositohouders en 
beleggers, het beschermen van de 
integriteit, efficiëntie en ordelijke werking 
van de financiële markten, het bewaren van 
de stabiliteit van het financieel systeem en 
het versterken van de internationale 
toezichthoudende coördinatie. Tot haar 
taken behoren tevens het bevorderen van 
toezichtconvergentie en het verstrekken 
van advies aan de EU-instellingen op het 
gebied van regelgeving en toezicht inzake 
banken, betalingen en elektronisch geld, 
alsmede daarmee verband houdende 
kwesties in verband met corporate 
governance en financiële verslaglegging.
Om haar doelstellingen te kunnen 
vervullen, is het nodig en passend dat de 
Autoriteit een EU-orgaan met 
rechtspersoonlijkheid is en juridische, 
administratieve en financiële autonomie 
bezit.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen heeft in zijn arrest van 2 
mei 2006 in zaak C-217/04 (Verenigd 
Koninkrijk/Europees Parlement en Raad) 
erkend dat artikel 95 van het Verdrag 
betreffende de vaststelling van maatregelen 
inzake de onderlinge aanpassing van 
wetgeving met betrekking tot de instelling 
en de werking van de interne markt een 
juiste rechtsgrondslag biedt voor de 
oprichting van een "communautair orgaan 
(…) om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van een 
harmonisatieproces", wanneer de aan een 
dergelijk orgaan toevertrouwde taken nauw 
aanknopen bij de materies die voorwerp 
zijn van handelingen van onderlinge 
aanpassing van nationale wetgevingen. Het 
doel en de taken van de Autoriteit –
bijstaan van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten bij de 
consistente interpretatie en toepassing van 
de communautaire regels en bijdragen tot 
de financiële stabiliteit die nodig is voor 
financiële integratie – knopen nauw aan bij 
de doelstellingen van het communautaire 
acquis betreffende de interne markt voor 
financiële diensten. De Autoriteit moet 
bijgevolg op basis van artikel 95 van het 
Verdrag worden opgericht.

(10) Het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen heeft in zijn arrest van 
2 mei 2006 in zaak C-217/04 (Verenigd 
Koninkrijk/Europees Parlement en Raad) 
erkend dat artikel 95 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
(thans artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie) betreffende de vaststelling van 
maatregelen inzake de onderlinge 
aanpassing van wetgeving met betrekking 
tot de instelling en de werking van de 
interne markt een juiste rechtsgrondslag 
biedt voor de oprichting van een 
"communautair orgaan (…) om bij te 
dragen aan de verwezenlijking van een 
harmonisatieproces", wanneer de aan een 
dergelijk orgaan toevertrouwde taken nauw 
aansluiten bij de materies die voorwerp 
zijn van handelingen van onderlinge 
aanpassing van nationale wetgevingen. Het 
doel en de taken van de Autoriteit –
bijstaan van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten bij de 
consistente interpretatie en toepassing van 
de communautaire regels en bijdragen tot 
de financiële stabiliteit die nodig is voor 
financiële integratie – knopen nauw aan bij 
de doelstellingen van het communautaire 
acquis betreffende de interne markt voor 
financiële diensten. De Autoriteit moet 
bijgevolg op basis van artikel 114 van het 
Verdrag worden opgericht.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In de zaak C-217/04, VK vs. 
Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie, oordeelde het Hof van 
Justitie: "uit de bewoordingen van artikel 
95 EG kan niet worden afgeleid dat de 
door de communautaire wetgever op basis 
van deze bepaling vastgestelde 
maatregelen zich, wat de adressaat ervan 
betreft, tot de lidstaten moeten beperken. 
Naar het oordeel van deze wetgever kan 
de oprichting van een communautair 
orgaan namelijk nodig zijn om bij te 
dragen aan de verwezenlijking van een 
harmonisatieproces in situaties waarin, 
ter eenvormige uitvoering en toepassing 
van op deze bepaling gebaseerde 
handelingen, de vaststelling van niet-
bindende begeleidende en ondersteunende 
maatregelen gepast lijkt1". Krachtens 
artikel 95 van het EG-Verdrag (thans 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie) 
vastgestelde maatregelen kunnen de vorm 
aannemen van richtlijnen of 
verordeningen. Zo werd bijvoorbeeld het 
Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging opgericht bij 
Verordening (EG) nr. 460/2004, en ook de 
Autoriteit zal bij verordening worden 
opgericht. 
1 Arrest van 2 mei 2006, paragraaf 44.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De taken van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, met inbegrip van de wijze 
van samenwerking met elkaar en met de 
Commissie, worden bij de volgende 
wetsbesluiten vastgesteld: Richtlijn 
2006/48/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de 
toegang tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van kredietinstellingen, 
Richtlijn 2006/49/EC van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
inzake de kapitaaltoereikendheid van 
beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen en Richtlijn 94/19/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 mei 1994 inzake de 
depositogarantiestelsels.

(11) De taken van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, met inbegrip van de wijze 
van samenwerking met elkaar en met de 
Commissie, worden bij de volgende 
wetsbesluiten vastgesteld: Richtlijn 
2006/48/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de 
toegang tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van kredietinstellingen, 
Richtlijn 2006/49/EC van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
inzake de kapitaaltoereikendheid van 
beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen en Richtlijn 94/19/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 mei 1994 inzake de 
depositogarantiestelsels. De toepassing 
van deze verordening op Richtlijn 
94/19/EG mag niet in de weg staan aan de 
lopende herziening van die richtlijn en 
mag niet vooruitlopen op de 
bevoegdheden die als gevolg van deze 
herziening eventueel aan de Autoriteit 
worden toegedeeld.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Tot de bestaande communautaire
wetgeving die het door onderhavige
verordening bestreken gebied regelt, 
behoren eveneens Richtlijn 2002/87/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 december 2002 betreffende het 
aanvullende toezicht op kredietinstellingen, 
verzekeringsondernemingen en 
beleggingsondernemingen in een financieel 

(12) Tot de bestaande EU-wetgeving die 
het door deze verordening bestreken gebied 
regelt, behoren eveneens 
Richtlijn 2002/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
2002 betreffende het aanvullende toezicht 
op kredietinstellingen, 
verzekeringsondernemingen en 
beleggingsondernemingen in een financieel 
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conglomeraat en tot wijziging van de 
Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 
92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 
93/22/EEG van de Raad en van de 
Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van 
het Europees Parlement en de Raad,
Richtlijn 2005/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, en 
Richtlĳn 2002/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 september 
2002 betreffende de verkoop op afstand 
van financiële diensten aan consumenten. 

conglomeraat, Verordening (EG) nr. 
1781/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 november 2006 
betreffende bij geldovermakingen te 
voegen informatie over de betaler 1, 
Richtlijn 2009/110/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 september 
2009 betreffende de toegang tot, de 
uitoefening van en het prudentieel 
toezicht op de werkzaamheden van 
instellingen voor elektronisch geld2 en 
relevante gedeelten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, en 
Richtlĳn 2002/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 september 
2002 betreffende de verkoop op afstand 
van financiële diensten aan consumenten. 
1 PB L 345 van 8.12.2006, blz. 1.
2 PB L 267 van 10.10.2009, blz. 7.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen teneinde, 
mede door middel van één wetboek, ervoor 
te zorgen dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de depositohouders, 
beleggers en consumenten in geheel 
Europa adequaat worden beschermd. Als 
orgaan met hooggespecialiseerde expertise 
is het efficiënt en passend om de Autoriteit 
op bij het communautaire recht 
vastgestelde gebieden te belasten met de 
uitwerking van voorstellen voor technische 
normen die geen beleidskeuzen inhouden. 
De Commissie moet deze voorstellen voor 
technische normen bevestigen 

(14) Er dient een effectief instrument te
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen teneinde, 
mede door middel van één wetboek, ervoor 
te zorgen dat aan iedereen dezelfde eisen 
worden gesteld en de depositohouders, 
beleggers en consumenten in geheel 
Europa adequaat worden beschermd. Als 
orgaan met hooggespecialiseerde expertise 
is het efficiënt en passend om de Autoriteit 
op bij het EU-recht vastgestelde gebieden 
te belasten met de uitwerking van 
voorstellen voor technische normen die
geen beleidskeuzen inhouden. De 
Commissie dient bevoegd te zijn om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
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overeenkomstig het communautair recht, 
om er bindende rechtskracht aan te geven. 
De voorstellen voor technische normen 
moeten door de Commissie worden 
vastgesteld. Zij zijn aan wijziging 
onderworpen indien zij bijvoorbeeld 
onverenigbaar zijn met het communautair 
recht, het evenredigheidsbeginsel niet 
respecteren of indruisen tegen de 
fundamentele beginselen van de interne 
markt voor financiële diensten zoals 
weergegeven in het acquis van de 
communautaire wetgeving inzake 
financiële diensten. Om een vlot en snel 
vaststellingsproces voor deze normen te 
verzekeren, moet de Commissie voor haar 
bevestigingsbesluit aan een termijn 
onderworpen worden.

Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen betreffende technische 
normen voor financiële diensten.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De procedure voor de ontwikkeling 
van technische normen in onderhavige 
verordening doet geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de Commissie om op 
eigen initiatief uitvoeringsmaatregelen 
volgens comitéprocedures op niveau 2 van 
de Lamfalussy-structuur te nemen, zoals 
vastgesteld in de desbetreffende
communautaire wetgeving. De 
aangelegenheden waarop de technische 
normen betrekking hebben, houden geen 
beleidsbeslissingen in en inhoudelijk 
vallen zij onder op niveau 1 vastgestelde 
communautaire besluiten. De 
ontwikkeling van de ontwerpnormen door 
de Autoriteit zorgt ervoor dat ten volle van 
de specialistische expertise van de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
wordt geprofiteerd.

(15) De Commissie moet deze voorstellen 
voor technische normen bevestigen om er 
bindende rechtskracht aan te geven. Zij 
zijn aan wijziging onderworpen indien zij 
bijvoorbeeld onverenigbaar zijn met het 
recht van de Europese Unie, het 
evenredigheidsbeginsel niet respecteren of 
indruisen tegen de fundamentele 
beginselen van de interne markt voor 
financiële diensten zoals weergegeven in 
het acquis van de EU-wetgeving inzake 
financiële diensten. Om een vlot en snel 
vaststellingsproces voor deze normen te 
verzekeren, moet de Commissie voor haar 
bevestigingsbesluit aan een termijn 
onderworpen worden.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Op niet door technische normen 
geregelde gebieden moet de Autoriteit 
bevoegd zijn om niet-bindende
richtsnoeren en aanbevelingen betreffende 
de toepassing van de communautaire
wetgeving te geven. Om transparantie te 
verzekeren en naleving door de nationale 
toezichthoudende autoriteiten van die 
richtsnoeren en aanbevelingen te 
verbeteren, moeten nationale autoriteiten, 
als zij zich niet aan die richtsnoeren en 
aanbevelingen houden, dit motiveren.

(16) Op niet door technische normen 
geregelde gebieden moet de Autoriteit 
bevoegd zijn om richtsnoeren en 
aanbevelingen betreffende de toepassing 
van de EU-wetgeving te geven. Om 
transparantie te verzekeren en naleving 
door de nationale toezichthoudende 
autoriteiten van die richtsnoeren en 
aanbevelingen te verbeteren, moeten 
nationale autoriteiten, als zij zich niet aan 
die richtsnoeren en aanbevelingen houden, 
dit publiekelijk motiveren omwille van de 
volledige transparantie ten opzichte van 
de marktdeelnemers. Op niet onder de 
technische normen vallende gebieden 
dient de Autoriteit beste praktijken vast te 
stellen en te verspreiden.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Daar waar de nationale autoriteit de 
aanbeveling niet naleeft, moet de 
Commissie gemachtigd zijn, teneinde de 
naleving van het communautaire recht te 
verzekeren, tot de nationale 
toezichthoudende autoriteit een besluit te
richten dat directe juridische gevolgen 
creëert waarop men zich voor nationale 
rechtbanken en autoriteiten kan beroepen 
en dat gehandhaafd kan worden op grond 
van artikel 226 van het Verdrag. 

(19) Indien de nationale autoriteit de 
aanbeveling binnen een door de Autoriteit 
vastgestelde termijn niet naleeft, moet de 
Autoriteit, teneinde de naleving van het 
EU- recht te verzekeren, tot de nationale 
toezichthoudende autoriteit onverwijld een 
besluit kunnen richten dat directe 
juridische gevolgen creëert waarop men 
zich voor nationale rechtbanken en 
autoriteiten kan beroepen en dat 
gehandhaafd kan worden op grond van 
artikel 258 van het Verdrag. 

Or. en
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Ernstige bedreigingen van de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 
markten of de stabiliteit van het financieel 
systeem in de Gemeenschap vereisen een 
snelle en gezamenlijke reactie op 
communautair niveau. De Autoriteit moet 
bijgevolg de nationale toezichthoudende 
autoriteiten kunnen verplichten tot het 
nemen van bepaalde maatregelen om een 
noodsituatie te verhelpen. Aangezien het 
bepalen of er sprake is van een 
noodsituatie in belangrijke mate een 
oordeel inhoudt, moet deze bevoegdheid 
bij de Commissie berusten. Voor een 
effectieve reactie op de noodsituatie moet, 
wanneer maatregelen van de bevoegde 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
uitblijven, de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen die 
betrekking hebben op gebieden van 
communautair recht die rechtstreeks op 
hen toepasselijk zijn en erop gericht zijn de 
effecten van de crisis te beperken en het 
vertrouwen in de markten te herstellen. 

(21) Ernstige bedreigingen van de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 
markten of de stabiliteit van het financieel 
systeem in de Europese Unie vereisen een 
snelle en gezamenlijke reactie op EU-
niveau. De Autoriteit moet bijgevolg de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
kunnen verplichten tot het nemen van 
bepaalde maatregelen om een noodsituatie 
te verhelpen. Het Europees Comité voor 
systeemrisico’s dient vast te stellen 
wanneer er sprake is van een 
noodsituatie. Voor een effectieve reactie 
op de noodsituatie moet, wanneer 
maatregelen van de bevoegde nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, de 
Autoriteit gemachtigd zijn in laatste 
instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen die 
betrekking hebben op gebieden van EU-
recht die rechtstreeks op hen toepasselijk 
zijn en erop gericht zijn de effecten van de 
crisis te beperken en het vertrouwen in de 
markten te herstellen. 

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om een efficiënt en effectief toezicht 
en een evenwichtige afweging van de 
standpunten van de bevoegde autoriteiten 
in de verschillende lidstaten te verzekeren, 
moet de Autoriteit in staat zijn om 
meningsverschillen tussen die bevoegde 
autoriteiten, daaronder begrepen binnen de 
colleges van toezichthouders, met bindend 

(22) Om een efficiënt en effectief toezicht 
en een evenwichtige afweging van de 
standpunten van de bevoegde autoriteiten 
in de verschillende lidstaten te verzekeren, 
moet de Autoriteit in staat zijn om 
meningsverschillen tussen die bevoegde 
autoriteiten, daaronder begrepen binnen de 
colleges van toezichthouders, met bindend 
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effect te schikken. Er dient voorzien te 
worden in een verzoeningsfase, tijdens 
welke de bevoegde autoriteiten tot 
overeenstemming kunnen komen. De 
bevoegdheid van de Autoriteit moet 
betrekking hebben op meningsverschillen 
over procedurele verplichtingen tijdens het 
samenwerkingsproces alsmede op de
interpretatie en toepassing van het 
communautaire recht bij toezichtbesluiten. 
Bestaande verzoeningsmechanismen 
waarin de sectorale wetgeving voorziet, 
moeten worden gerespecteerd. Wanneer 
maatregelen van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, 
moet de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen op 
gebieden van communautair recht die 
rechtstreeks op hen van toepassing zijn. 

effect te schikken. Er dient voorzien te 
worden in een verzoeningsfase, tijdens 
welke de bevoegde autoriteiten tot 
overeenstemming kunnen komen. De 
bevoegdheid van de Autoriteit moet 
betrekking hebben op meningsverschillen 
over procedurele verplichtingen tijdens het 
samenwerkingsproces alsmede op de 
interpretatie en toepassing van het EU-
recht bij toezichtbesluiten. Bestaande 
verzoeningsmechanismen waarin de 
sectorale wetgeving voorziet, moeten 
worden gerespecteerd. Wanneer 
maatregelen van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteiten uitblijven, 
moet de Autoriteit gemachtigd zijn in 
laatste instantie rechtstreeks tot financiële 
instellingen gerichte besluiten te nemen op 
gebieden van EU-recht die rechtstreeks op 
hen van toepassing zijn. Dit geldt ook in 
geval van meningsverschillen binnen een 
college van toezichthouders.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De crisis heeft ernstige 
breuklijnen in de bestaande aanpak met 
betrekking tot het toezicht op 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen blootgelegd, en met name ten
aanzien van de grootste en meest 
complexe instellingen, waarvan het 
faillissement schade kan toebrengen aan 
het hele systeem. Deze breuklijnen 
worden veroorzaakt door de verschillen in 
werkgebieden van de financiële 
instellingen enerzijds en de 
toezichthoudende organen anderzijds. 
Terwijl die financiële instellingen op een 
markt zonder grenzen opereren, 
controleren de toezichthoudende organen 
dagelijks of hun rechtsgebied bij de 
nationale grenzen ophoudt.
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Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) De samenwerkingsmechanismen 
waarmee getracht werd om deze 
asynchronie op te lossen, zijn 
ontoereikend gebleken. In het in maart in 
het VK verschenen rapport-Turner wordt 
erop gewezen dat de huidige regelingen, 
een combinatie van recht van vestiging en 
dienstverlening, toezicht van het gastland 
en louter nationale depositogaranties, 
geen gezonde basis vormen voor de 
toekomstige regulering en controle van 
Europese grensoverschrijdende retail 
banken1. 
_____________
1 blz. 101.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quater) Er zijn slechts twee 
mogelijkheden om deze kwestie op te 
lossen: ofwel de toezichthouders in het 
land van herkomst meer bevoegdheden 
geven, ofwel een echte Europese autoriteit 
oprichten. In het rapport-Turner wordt 
ook geconcludeerd dat gezondere 
regelingen ofwel meer nationale 
bevoegdheden vergen, wat een minder 
open interne markt zou betekenen, ofwel 
een hogere mate van Europese integratie. 

Or. en
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 quinquies) De nationale oplossing 
houdt in dat het gastland lokale 
vestigingen het recht zou kunnen 
weigeren om op zijn grondgebied te 
opereren, dat het buitenlandse 
instellingen zou kunnen dwingen om 
uitsluitend via dochterondernemingen en 
niet via vestigingen op te treden, en dat 
het toezicht houdt op het kapitaal en de 
liquiditeit van op zijn grondgebied 
opererende banken, hetgeen zou 
neerkomen op meer protectionisme.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 sexies) De Europese oplossing zou 
betekenen dat de rol van de colleges van 
toezichthouders bij het toezicht op 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen wordt versterkt en dat de 
bevoegdheden inzake toezicht op 
instellingen met een EU-dimensie 
geleidelijk worden overgeheveld naar een 
Europese autoriteit. Tot financiële 
instellingen met een EU-dimensie 
behoren zowel de instellingen die 
grensoverschrijdend opereren als die 
welke op nationaal grond gebied actief 
zijn, voorzover faillissement ervan de 
stabiliteit van de Europese interne 
financiële markt zou kunnen bedreigen. 

Or. en
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 septies) Colleges van toezichthouders 
dienen de bevoegdheid te hebben 
toezichtregels op te stellen, ten einde 
coherente toepassing van het EU-recht te 
bevorderen. De Autoriteit moet het recht 
hebben in alle opzichten aan de colleges 
van toezichthouders deel te nemen om de 
werking van en het informatie-
uitwisselingsproces in de colleges te 
stroomlijnen en in de colleges 
convergentie en consistentie in de 
toepassing van het EU-recht te 
bevorderen. De Autoriteit dient ook een 
leidende rol te spelen in het toezicht op 
grensoverschrijdenden financiële 
instellingen die in de Europese Unie 
opereren. Voorts dient de Autoriteit een 
bindende bemiddelingsrol te spelen bij de 
beslechting van geschillen tussen 
nationale toezichthouders.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 octies) De colleges van 
toezichthouders dienen een belangrijke 
rol te spelen in het efficiënte, effectieve en
consistente toezicht op 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen die geen EU-dimensie 
hebben, maar in de meeste gevallen zijn 
er nog steeds verschillen tussen nationale 
normen en praktijken. Het heeft geen zin 
om de financiële basisregelgevingen op 
elkaar of te stemmen als de 
toezichtpraktijken versnipperd blijven. In 
het verslag-de Larosière wordt gesteld dat 
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concurrentieverstoring en 
regelgevingsarbitrage als gevolg van 
verschillen in toezichtcultuur moeten 
worden voorkomen, omdat zij de 
financiële stabiliteit kunnen ondermijnen, 
onder meer doordat daarmee het 
verplaatsen van financiële activiteiten 
naar landen met minder streng toezicht in 
de hand wordt gewerkt. Het 
toezichtsysteem moet als eerlijk en 
evenwichtig worden ervaren".

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Het prudentieel toezicht op 
financiële instellingen met een EU-
dimensie dient te worden toevertrouwd 
aan de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Banken). Nationale 
toezichthouders moeten als agenten van 
de Europese toezichthoudende autoriteit 
(Banken) optreden en gebonden zijn door 
de instructies van die Autoriteit wanneer 
zij toezicht uitoefenen op 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen met een EU-dimensie.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Bij het identificeren van de 
financiële instellingen met een EU-
dimensie moet rekening worden gehouden 
met internationale normen.

Or. en
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 quater) Er moet een Europees Fonds 
voor Financiële Bescherming (“Fonds” 
)worden opgericht om depositohouders en 
instellingen te beschermen wanneer die 
kampen met moeilijkheden die de 
financiële stabiliteit van de Europese 
interne financiële markt zouden kunnen 
bedreigen. Het Fonds dient te worden 
gefinancierd met bijdragen van die 
instellingen, via schuldemissies van het 
Fonds of, in buitengewone 
omstandigheden, door bijdragen van de 
betrokken lidstaten overeenkomstig vooraf 
overeengekomen criteria (gewijzigd 
memorandum van overeenstemming). De 
bijdragen aan het Fonds moeten in de 
plaats komen van de bijdragen aan de 
nationale depositogarantiestelsels.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De delegatie van taken en 
verantwoordelijkheden kan in verband met 
de werking van het netwerk van 
toezichthouders een nuttig instrument zijn 
om overlapping in toezichttaken te 
vermijden, samenwerking te bevorderen en 
aldus het toezichtproces te stroomlijnen 
alsmede de last die aan de financiële 
instellingen wordt opgelegd te 
verminderen. De verordening moet 
bijgevolg in een duidelijke rechtsgrondslag 
voor een dergelijke delegatie voorzien. 
Delegatie van taken betekent dat taken 
door een andere toezichthoudende 
autoriteit dan de verantwoordelijke 

(24) De delegatie van taken en 
verantwoordelijkheden kan in verband met 
de werking van het netwerk van 
toezichthouders een nuttig instrument zijn 
om overlapping in toezichttaken te 
vermijden, samenwerking te bevorderen en 
aldus het toezichtproces te stroomlijnen 
alsmede de last die aan de financiële 
instellingen wordt opgelegd, te 
verminderen. De verordening moet 
bijgevolg in een duidelijke rechtsgrondslag 
voor een dergelijke delegatie voorzien. 
Delegatie van taken betekent dat taken 
door een andere toezichthoudende 
autoriteit dan de verantwoordelijke 
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autoriteit worden uitgevoerd, terwijl de 
verantwoordelijkheid voor de 
toezichtbesluiten bij de delegerende 
autoriteit blijft. Door delegatie van 
verantwoordelijkheden kan een nationale 
toezichthoudende autoriteit, de 
gedelegeerde, over een bepaalde 
toezichtaangelegenheid in haar naam in 
plaats van een andere nationale 
toezichthoudende autoriteit beslissen. Voor 
delegaties moet het principe gelden dat 
toezichthoudende bevoegdheid wordt 
toegewezen aan een toezichthouder die in 
de juiste positie verkeert om in de 
betrokken aangelegenheid maatregelen te 
nemen. Een hertoewijzing van 
verantwoordelijkheden kan passend zijn, 
bijvoorbeeld om redenen van 
schaalvoordelen of toepassingsgebied, van 
coherentie bij groepstoezicht en van 
optimaal gebruik van bij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten aanwezige 
technische expertise. De beginselen voor 
hertoewijzing van verantwoordelijkheden 
bij overeenkomst kunnen in desbetreffende 
communautaire wetgeving nader worden 
vastgesteld. De Autoriteit dient 
delegatieovereenkomsten tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten op alle 
passende manieren te vergemakkelijken. 
De Autoriteit moet vooraf van 
voorgenomen delegatieovereenkomsten op 
de hoogte worden gebracht om in 
voorkomend geval een advies te kunnen 
formuleren. De publicatie van dergelijke 
overeenkomsten dient bij de Autoriteit te 
worden gecentraliseerd om ervoor te 
zorgen dat informatie over overeenkomsten 
tijdig, transparant en gemakkelijk 
toegankelijk voor alle betrokken partijen 
beschikbaar is.

autoriteit worden uitgevoerd, terwijl de 
verantwoordelijkheid voor de 
toezichtbesluiten bij de delegerende 
autoriteit blijft. Door delegatie van 
verantwoordelijkheden kan een nationale 
toezichthoudende autoriteit, de 
gedelegeerde, over een bepaalde 
toezichtaangelegenheid in haar naam in 
plaats van een andere nationale 
toezichthoudende autoriteit beslissen. Voor 
delegaties moet het principe gelden dat 
toezichthoudende bevoegdheid wordt 
toegewezen aan een toezichthouder die in 
de juiste positie verkeert om in de 
betrokken aangelegenheid maatregelen te 
nemen. Een hertoewijzing van 
verantwoordelijkheden kan passend zijn, 
bijvoorbeeld om redenen van 
schaalvoordelen of toepassingsgebied, van 
coherentie bij groepstoezicht en van 
optimaal gebruik van bij de nationale 
toezichthoudende autoriteiten aanwezige 
technische expertise. De beginselen voor 
hertoewijzing van verantwoordelijkheden 
bij overeenkomst kunnen in desbetreffende 
EU- wetgeving nader worden vastgesteld. 
De Autoriteit dient 
delegatieovereenkomsten tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten op alle 
passende manieren te vergemakkelijken en 
toezicht te houden op die overeenkomsten. 
De Autoriteit moet vooraf van 
voorgenomen delegatieovereenkomsten op 
de hoogte worden gebracht om in 
voorkomend geval een advies te kunnen 
formuleren. De publicatie van dergelijke 
overeenkomsten dient bij de Autoriteit te 
worden gecentraliseerd om ervoor te 
zorgen dat informatie over overeenkomsten 
tijdig, transparant en gemakkelijk 
toegankelijk voor alle betrokken partijen 
beschikbaar is. De Autoriteit dient beste 
praktijken met betrekking tot delegatie en 
delegatieovereenkomsten vast te stellen en 
te verspreiden.

Or. en
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Collegiale toetsingen zijn een efficiënt 
en effectief instrument om consistentie 
binnen het netwerk van financiële 
toezichthouders te bevorderen. De 
Autoriteit dient bijgevolg het 
methodologische kader voor dergelijke 
toetsingen te ontwikkelen en regelmatig 
dergelijke toetsingen te houden. Bij 
toetsingen dienen niet alleen convergentie 
van toezichthoudende praktijken, maar 
tevens de capaciteit van toezichthouders 
om kwalitatief hoogwaardige 
toezichtresultaten te bereiken alsmede de 
onafhankelijkheid van de bevoegde 
autoriteiten centraal te staan.

(26) Collegiale toetsingen zijn een efficiënt 
en effectief instrument om consistentie 
binnen het netwerk van financiële 
toezichthouders te bevorderen. De 
Autoriteit dient bijgevolg het 
methodologische kader voor dergelijke 
toetsingen te ontwikkelen en regelmatig 
dergelijke toetsingen te houden. Bij 
toetsingen dienen niet alleen convergentie 
van toezichthoudende praktijken, maar 
tevens de capaciteit van toezichthouders 
om kwalitatief hoogwaardige 
toezichtresultaten te bereiken alsmede de 
onafhankelijkheid van de bevoegde 
autoriteiten centraal te staan. De resultaten 
van collegiale toetsingen dienen bekend te 
worden gemaakt en beste praktijken 
dienen geïdentificeerd en eveneens 
bekend gemaakt te worden.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De Autoriteit dient een 
gecoördineerde communautaire
toezichtreactie actief te bevorderen, in het 
bijzonder daar waar ongunstige 
ontwikkelingen de ordelijke werking en 
integriteit van de financiële markten of de 
stabiliteit van het financieel systeem in de 
Gemeenschap in gevaar kunnen brengen. 
De Autoriteit dient, naast haar 
bevoegdheden om in noodsituaties 
maatregelen te nemen, bijgevolg met een 
algemene coördinerende functie binnen 
het Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders te worden belast. De 

(27) De Autoriteit dient een 
gecoördineerde toezichtreactie van de 
Europese Unie actief te bevorderen, in het 
bijzonder om te zorgen voor de ordelijke 
werking en integriteit van de financiële 
markten of de stabiliteit van het financieel 
systeem in de Europese Unie. De Autoriteit 
dient, naast haar bevoegdheden om in 
noodsituaties maatregelen te nemen, 
bijgevolg met een algemene coördinerende 
functie te worden belast. De doorstroming 
van alle relevante informatie tussen 
bevoegde autoriteiten moet centraal staan 
bij de maatregelen die de Autoriteit neemt.
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doorstroming van alle relevante informatie 
tussen bevoegde autoriteiten moet centraal 
staan bij de maatregelen die de Autoriteit 
neemt.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om de financiële stabiliteit te 
bewaren, dienen in een vroeg stadium over 
de grenzen en sectoren heen trends, 
potentiële risico’s en zwakke plekken die 
van het microprudentiële niveau afkomstig 
zijn, te worden aangewezen. De Autoriteit 
moet dergelijke ontwikkelingen op haar 
bevoegdheidsgebied volgen en beoordelen 
en, waar nodig, het Europees Parlement, de 
Raad, de Commissie, de andere Europese 
toezichthoudende autoriteiten en het 
Europees Comité voor systeemrisico’s 
regelmatig en in voorkomend geval ad hoc 
op de hoogte brengen. De Autoriteit moet 
eveneens communautaire stresstests 
coördineren om de veerkracht van 
financiële instellingen bij ongunstige 
marktontwikkelingen te beoordelen en 
ervoor te zorgen dat op nationaal niveau bij 
het houden van dergelijke tests een zo 
consistent mogelijke methode wordt 
gevolgd.

(28) Om de financiële stabiliteit te 
bewaren, dienen in een vroeg stadium over 
de grenzen en sectoren heen trends, 
potentiële risico’s en zwakke plekken die 
van het microprudentiële niveau afkomstig 
zijn, te worden aangewezen. De Autoriteit 
moet dergelijke ontwikkelingen op haar 
bevoegdheidsgebied volgen en beoordelen 
en, waar nodig, het Europees Parlement, de 
Raad, de Commissie, de andere Europese 
toezichthoudende autoriteiten en het 
Europees Comité voor systeemrisico’s 
regelmatig en in voorkomend geval ad hoc 
op de hoogte brengen. De Autoriteit moet 
eveneens het initiatief nemen voor 
stresstests in de hele Europese Unie en die 
tests coördineren, om de veerkracht van 
financiële instellingen bij ongunstige 
marktontwikkelingen te beoordelen en 
ervoor te zorgen dat op nationaal niveau bij 
het houden van dergelijke tests een zo 
consistent mogelijke methode wordt 
gevolgd.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Gezien de mondialisering van de 
financiële diensten en het toegenomen 

(29) Gezien de mondialisering van de 
financiële diensten en het toegenomen 
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belang van internationale normen, dient de 
Autoriteit de dialoog en de samenwerking 
met toezichthouders buiten de
Gemeenschap te bevorderen. De Autoriteit 
respecteert in de betrekkingen met 
autoriteiten buiten de Gemeenschap en op 
internationale fora ten volle de bestaande 
taken en bevoegdheden van de Europese 
instellingen.

belang van internationale normen, dient de 
Autoriteit de Europese Unie te 
vertegenwoordigen in de dialoog en de 
samenwerking met toezichthouders buiten 
de Unie. 

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Nauwe samenwerking tussen de 
Autoriteit en het Europees Comité voor 
systeemrisico’s is van essentieel belang 
voor een volkomen doeltreffende werking 
van het Europese Comité voor 
systeemrisico’s en de follow-up van zijn 
waarschuwingen en aanbevelingen. De 
Autoriteit moet alle relevante informatie 
met het Europees Comité voor 
systeemrisico’s delen. Gegevens in 
verband met afzonderlijke ondernemingen 
mogen alleen op met redenen omkleed 
verzoek worden verstrekt. Bij ontvangst 
van waarschuwingen of aanbevelingen die 
het Europees Comité voor systeemrisico’s 
tot de Autoriteit of een nationale 
toezichthoudende autoriteit richt, moet de 
Autoriteit hieraan een follow-up geven.

(32) Nauwe samenwerking tussen de 
Autoriteit en het Europees Comité voor 
systeemrisico’s is van essentieel belang 
voor een volkomen doeltreffende werking 
van het Europese Comité voor 
systeemrisico’s en de follow-up van zijn 
waarschuwingen en aanbevelingen. De 
Autoriteit moet alle relevante informatie 
met het Europees Comité voor 
systeemrisico’s delen. Gegevens in 
verband met afzonderlijke ondernemingen 
mogen alleen op met redenen omkleed 
verzoek worden verstrekt. Bij ontvangst 
van waarschuwingen of aanbevelingen die 
het Europees Comité voor systeemrisico’s 
tot de Autoriteit of een nationale 
toezichthoudende autoriteit richt, moet de 
Autoriteit er in voorkomend geval voor 
zorgen dat hieraan gevolg wordt gegeven.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De Autoriteit moet in voorkomend (33) De Autoriteit moet over technische 
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geval over technische normen, richtsnoeren 
en aanbevelingen met belanghebbende 
partijen overleggen en hen in redelijke 
mate de mogelijkheid bieden over 
voorgestelde maatregelen opmerkingen te 
maken. Om redenen van efficiëntie moet 
hiertoe een Bankstakeholdersgroep worden 
opgericht die evenwichtig is samengesteld 
uit communautaire krediet- en 
beleggingsinstellingen (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van bankdiensten, daaronder begrepen 
kmo's. De Bankstakeholdersgroep moet 
actief als schakel fungeren met andere door 
de Commissie of de communautaire
wetgeving ingestelde gebruikersgroepen op 
het gebied van financiële diensten.

normen, richtsnoeren en aanbevelingen met 
belanghebbende partijen overleggen en hen 
in redelijke mate de mogelijkheid bieden 
over voorgestelde maatregelen 
opmerkingen te maken. Alvorens 
technische normen, richtsnoeren en 
aanbevelingen vast te stellen, dient de 
Autoriteit een effectbeoordeling te 
verrichten. Om redenen van efficiëntie 
moet hiertoe een Bankstakeholdersgroep 
worden opgericht die evenwichtig is 
samengesteld uit krediet- en 
beleggingsinstellingen in de EU (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, 
academici en consumenten en andere 
retailgebruikers van bankdiensten, 
daaronder begrepen kmo's. De 
Bankstakeholdersgroep moet actief als 
schakel fungeren met andere door de 
Commissie of de EU-wetgeving ingestelde 
gebruikersgroepen op het gebied van 
financiële diensten.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De lidstaten hebben een centrale 
verantwoordelijkheid in het bewaren van 
financiële stabiliteit bij crisismanagement, 
in het bijzonder met betrekking tot de 
stabilisering en sanering van afzonderlijke 
noodlijdende financiële instellingen. 
Maatregelen door de Autoriteit in nood- of 
schikkingssituaties die de stabiliteit van 
een financiële instelling beïnvloeden, 
mogen geen afbreuk doen aan de 
budgettaire verantwoordelijkheden van de 
lidstaten. Er moet een mechanisme worden 
ingesteld waarbij de lidstaten zich op deze 
vrijwaringsclausule kunnen beroepen en in 
laatste instantie de zaak ter beslechting aan 

(34) De lidstaten hebben een centrale 
verantwoordelijkheid in het zorgen voor 
gecoördineerd crisismanagement en het 
bewaren van financiële stabiliteit in 
crisissituaties, in het bijzonder met 
betrekking tot de stabilisering en sanering 
van afzonderlijke noodlijdende financiële 
instellingen. Maatregelen door de 
Autoriteit in nood- of schikkingssituaties 
die de stabiliteit van een financiële 
instelling beïnvloeden, mogen geen 
afbreuk doen aan de budgettaire 
verantwoordelijkheden van de lidstaten. Er 
moet een mechanisme worden ingesteld 
waarbij de lidstaten zich op deze 
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de Raad kunnen voorleggen. Het is passend 
op dit gebied de Raad een rol toe te wijzen 
gezien de bijzondere 
verantwoordelijkheden die de lidstaten in 
dat verband bezitten.

vrijwaringsclausule kunnen beroepen en in 
laatste instantie de zaak ter beslechting aan 
de Raad kunnen voorleggen. Het is passend 
op dit gebied de Raad een rol toe te wijzen 
gezien de bijzondere 
verantwoordelijkheden die de lidstaten in 
dat verband bezitten.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Onverminderd de bijzondere 
verantwoordelijkheden van de lidstaten in 
crisissituaties, is het duidelijk dat het 
Europees Parlement gelijktijdig met de 
Autoriteit, de Raad en Commissie moet 
worden geïnformeerd wanneer een 
lidstaat de vrijwaringsclausule wil 
inroepen. Bovendien dient de lidstaat de 
redenen voor het inroepen van de 
vrijwaringsclausule op te geven. De 
Autoriteit dient in samenwerking met de 
Commissie de volgende stappen te 
bepalen.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Een raad van toezichthouders, die 
bestaat uit de hoofden van de 
desbetreffende bevoegde autoriteit in elke 
lidstaat en voorgezeten wordt door de 
voorzitter van de Autoriteit, dient het 
voornaamste besluitvormingsorgaan van de 
Autoriteit te zijn. Vertegenwoordigers van 
de Commissie, het Europees Comité voor 

(36) Een raad van toezichthouders, die 
bestaat uit de hoofden van de 
desbetreffende bevoegde autoriteit in elke 
lidstaat en voorgezeten wordt door de 
voorzitter van de Autoriteit, dient het 
voornaamste besluitvormingsorgaan van de 
Autoriteit te zijn. Vertegenwoordigers van 
de Commissie, het Europees Comité voor 
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systeemrisico's, de Europese Centrale Bank 
en de andere twee Europese 
toezichthoudende autoriteiten dienen als 
waarnemer deel te nemen. De leden van de 
raad van toezichthouders dienen 
onafhankelijk en alleen in het belang van 
de Gemeenschap op te treden. Voor 
algemene besluiten, daaronder begrepen 
besluiten betreffende de vaststelling van 
technische normen, richtsnoeren en 
aanbevelingen, alsmede 
begrotingsaangelegenheden is het passend 
de regels inzake gekwalificeerde 
meerderheid toe te passen zoals vastgesteld 
in het Verdrag, terwijl voor alle andere 
besluiten eenvoudige meerderheid van de 
leden moet gelden. Zaken betreffende de 
schikking van meningsverschillen tussen 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
moeten door een beperkt panel worden 
onderzocht.

systeemrisico’s, de Europese Centrale 
Bank, de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Verzekeringen en 
bedrijfspensioenen) en de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Effecten en 
markten) dienen als waarnemer deel te 
nemen. De leden van de raad van 
toezichthouders dienen onafhankelijk en 
alleen in het belang van de Europese Unie
op te treden. Voor algemene besluiten, 
daaronder begrepen besluiten betreffende 
de vaststelling van technische normen, 
richtsnoeren en aanbevelingen, alsmede 
begrotingsaangelegenheden is het passend 
de regels inzake gekwalificeerde 
meerderheid toe te passen zoals vastgesteld 
in artikel 16 van het Verdrag, terwijl voor 
alle andere besluiten eenvoudige 
meerderheid van de leden moet gelden. 
Zaken betreffende de schikking van 
meningsverschillen tussen nationale 
toezichthoudende autoriteiten moeten door 
een beperkt panel worden onderzocht.

(De gewijzigde namen van de autoriteiten
gelden voor de gehele tekst).

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij onderhavige verordening wordt een 
Europese Bankautoriteit opgericht ("de 
Autoriteit").

1. Bij deze verordening wordt een 
Europese Autoriteit (Banken) opgericht 
("de Autoriteit").

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Autoriteit maakt deel uit van het 
Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders, hierna het "ESFT" 
genoemd, dat fungeert als een netwerk 
van toezichthouders, zoals bepaald in 
artikel 39.

Schrappen

Or. en
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Europese Bankautoriteit werkt 
samen met het Europees Comité voor 
systeemrisico's, hierna het "ECSR" 
genoemd, zoals vastgesteld in artikel 21 
van onderhavige verordening.

Schrappen

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Het Europees Systeem voor Financieel 

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

Or. en

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "bevoegde autoriteiten": bevoegde 
autoriteiten in de zin van de Richtlijnen 

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

2006/48/EG en 2006/49/EG en, wat 
depositogarantiestelsels betreft, organen 
die depositogarantiestelsels beheren 
ingevolge Richtlijn 94/19/EG, of indien 
het depositogarantiestelsel beheerd wordt 
door een particuliere onderneming, de 
overheidsinstantie die ingevolge Richtlijn 
94/19/EG toezicht houdt op dat stelsel.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) verrichten van analyses van markten 
om aan te tonen dat de Autoriteit zich van 
haar taken heeft gekweten;

Or. en

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quater) bevorderen van de bescherming 
van beleggers;

Or. en

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) opzetten van een gegevensbank van 
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geregistreerde financiële instellingen in 
haar ambtsgebied en, indien dat in de in 
artikel 1, lid 2 genoemde wetgeving is 
gespecificeerd, op centraal niveau.

Or. en

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) verzamelen van benodigde 
informatie over financiële instellingen;

Or. en

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) verbieden van de handel in bepaalde 
producten of van bepaalde soorten 
transacties, om te voorkomen dat de 
bescherming van investeerders, de 
ordelijke werking en de integriteit van 
financiële markten of de stabiliteit van het 
hele financiële stelsel in de Unie of een 
deel van dat stelsel, worden geschaad;

Or. en

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit kan technische normen 
ontwikkelen op de gebieden die met name 

1. De Autoriteit kan technische normen 
ontwikkelen om niet-essentiële onderdelen 



PE438.408v01-00 38/88 PR\803316NL.doc

NL

in de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving zijn vastgesteld. De Autoriteit 
legt haar ontwerpnormen ter bevestiging 
aan de Commissie voor. 

van de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgevingshandelingen aan te vullen en te 
wijzigen. De technische normen houden 
geen beleidsbeslissingen in en inhoudelijk 
vallen zij onder de wetgeving waarop zij 
gebaseerd zijn.  

Or. en

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Alvorens de ontwerpnormen vast te 
stellen, houdt de Autoriteit 
publieksraadplegingen daarover en 
analyseert zij de mogelijke kosten en 
baten daarvan. Ook verzoekt de Autoriteit 
de in van de in artikel 22 bedoelde 
Bankstakeholdersgroep om opinies en 
advies.

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit legt haar ontwerpnormen ter 
bevestiging aan de Commissie voor, en 
gelijktijdig ook aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ontwerpnormen besluit de Commissie of 
zij de ontwerpnormen bevestigt, verwerpt 
of wijzigt. De Commissie kan die termijn 
met één maand verlengen. De Commissie 
stelt het Europees Parlement en de Raad 
in kennis van haar besluit, met opgave 
van de redenen daarvoor. 

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen die de vaststelling van de in 
lid 1 bedoelde technische normen beogen, 
vast overeenkomstig de artikelen 7 bis tot 
7 quinquies. Deze handelingen nemen de 
vorm aan van verordeningen of besluiten.

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
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1. De bevoegdheid om de in artikel 7 
bedoelde technische normen vast te stellen 
wordt voor onbepaalde tijd aan de 
Commissie verleend. 
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen 7 ter tot 7 
quinquies.
4. In het in artikel 35 bedoelde verslag 
stelt de Autoriteit het Europees Parlement 
en de Raad in kennis van de technische 
normen die zijn vastgesteld en vermeldt zij 
welke nationale autoriteiten daar niet aan 
hebben voldaan.

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

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

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quater
Bezwaar tegen technische normen

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

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quinquies
Niet-bevestiging of wijziging van 

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

Or. en
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Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – 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 tot bevoegde autoriteiten of 
financiële instellingen gerichte 
richtsnoeren en aanbevelingen. 

1. 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 tot 
bevoegde autoriteiten of financiële 
instellingen gerichte richtsnoeren en 
aanbevelingen. 

Or. en

Amendement 66

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Autoriteit houdt openbare 
raadplegingen over richtsnoeren en 
aanbevelingen en analyseert de potentiële 
kosten en baten daarvan. Ook verzoekt de 
Autoriteit de in artikel 22 bedoelde 
Bankstakeholdersgroep om opinies of 
advies.

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1 ter. Binnen twee maanden nadat een 
richtsnoer of een aanbeveling is gegeven, 
beslist elke bevoegde autoriteit of zij 
voornemens is aan dat richtsnoer of die 
aanbeveling te voldoen. Wanneer zij niet 
voornemens is daaraan te voldoen, stelt zij 
de Autoriteit daarvan in kennis, met 
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opgave van redenen. De Autoriteit maakt 
deze redenen bekend.

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In haar in artikel 32, lid 6 bedoelde 
activiteitenverslag stelt de Autoriteit het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie in kennis van de gegeven 
richtsnoeren en aanbevelingen, en 
vermeldt zij welke nationale autoriteit 
daaraan niet heeft voldaan, alsook hoe zij 
ervoor wil zorgen dat de bevoegde 
autoriteiten in de toekomst aan haar 
aanbevelingen en richtsnoeren zullen 
voldoen.

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ingeval een bevoegde autoriteit de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving niet 
juist heeft toegepast, met name door niet te 

1. Ingeval een bevoegde autoriteit de in 
artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving, 
waaronder begrepen de overeenkomstig 
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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. 

artikel 7 vastgestelde technische normen, 
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 dit artikel 
genoemde bevoegdheden. 

Or. en

Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 72

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Ingeval de bevoegde autoriteit binnen de 
in lid 3 genoemde termijn van 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 
bevoegde autoriteit de maatregelen dient te 
nemen die nodig zijn om het EU-recht na 
te leven 

Or. en
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Amendement 73

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 74

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 75

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
Autoriteit alle nodige informatie. 

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen tien werkdagen na ontvangst van 
het in lid 4 bedoelde besluit informeert de 

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

bevoegde autoriteit de Commissie en de 
Autoriteit over de stappen die zij heeft 
gedaan of voornemens is te doen om het 
besluit van de Autoriteit uit te voeren.

Or. en

Amendement 77

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 78

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 79

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 81

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer een noodsituatie wordt 
afgekondigd ingevolge lid 1, neemt de 
Autoriteit de individuele besluiten die 
nodig zijn om ervoor te zorgen dat de 
bevoegde autoriteiten overeenkomstig de 
in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving de 
nodige maatregelen nemen om alle risico’s 
die de ordelijke werking en de integriteit 
van de financiële markten of de stabiliteit 
van geheel of een deel van het financieel 
systeem in gevaar kunnen brengen aan te 
pakken door te verzekeren dat financiële 
instellingen en bevoegde autoriteiten aan 
de in die wetgeving vastgestelde eisen 
voldoen.

Or. en

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een bevoegde 
autoriteit het in lid 2 bedoelde besluit van 

3. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
Verdrag neemt de Autoriteit, indien een 
bevoegde autoriteit het in lid 2 bedoelde 



PE438.408v01-00 50/88 PR\803316NL.doc

NL

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.

besluit van de Autoriteit niet binnen de 
daarin vastgestelde termijn naleeft, 
ingevolge 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 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

Amendement 84

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het ECSR herziet het in lid 1 
bedoelde besluit op gezette tijden en 
wanneer het Europees Parlement of de 
Autoriteit daarom verzoekt.

Or. en

Amendement 85

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd de in artikel 9 
vastgestelde bevoegdheden neemt de 
Autoriteit, indien een bevoegde autoriteit 
in procedureel of inhoudelijk opzicht van 
mening verschilt over door een andere 
bevoegde autoriteit genomen/niet genomen 
maatregelen op gebieden waar de in artikel 
1, lid 2, genoemde wetgeving 
samenwerking, coördinatie of 
gezamenlijke besluitvorming door 
bevoegde toezichthoudende autoriteiten 
van meer dan een lidstaat vereist, op eigen 
initiatief of op verzoek van een of meer 
betrokken autoriteiten het initiatief om de 
autoriteiten bij te staan  in het tot 
overeenstemming komen overeenkomstig 
de in de leden 2 tot 4 vastgestelde 
procedure.

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit stelt een termijn vast voor
verzoening tussen de nationale 
toezichthoudende autoriteiten rekening 
houdend met desbetreffende termijnen die 
in de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving worden bepaald en met de 
complexiteit en urgentie van de 
aangelegenheid. 

2. De Autoriteit stelt een termijn vast voor 
verzoening tussen de nationale 
toezichthoudende autoriteiten rekening 
houdend met desbetreffende termijnen die 
in de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving worden bepaald en met de 
complexiteit en urgentie van de 
aangelegenheid. In dat stadium treedt de 
Autoriteit als bemiddelaar op.

Or. en
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Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Indien aan het einde van de 
verzoeningsfase de bevoegde autoriteiten 
er niet in geslaagd zijn tot 
overeenstemming te komen, neemt de 
Autoriteit overeenkomstig de procedure 
van artikel 29, lid 1, tweede alinea, een 
besluit om de zaak te schikken en de 
bevoegde autoriteiten op te dragen de 
kwestie overeenkomstig het EU- recht te 
schikken, met bindende werking voor de 
betrokken bevoegde autoriteiten.

Or. en

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Op grond van lid 4 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 3 of 
4 dienen verenigbaar te zijn met die 
besluiten.

Or. en

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Autoriteit vermeldt in het verslag 
de meningsverschillen tussen bevoegde 
autoriteiten, de bereikte overeenkomsten 
en het besluit dat genomen is om die 
meningsverschillen te schikken.

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Schikking van intersectorale 

meningsverschillen tussen bevoegde 
autoriteiten

De Europese toezichthoudende autoriteit 
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(Gemengd Comité) schikt overeenkomstig 
de procedure van artikel 11 
meningsverschillen die tussen krachtens 
artikel 42 handelende bevoegde 
autoriteiten kunnen ontstaan. 

Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit draagt bij tot de 
bevordering van de efficiënte en 
consistente werking van de colleges van 
toezichthouders waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/48/EG en stimuleert de 
coherentie van de toepassing van de 
communautaire wetgeving in de colleges.

1. De Autoriteit draagt bij tot de 
bevordering van en het toezicht op de 
efficiënte, effectieve en consistente 
werking van de colleges van 
toezichthouders waarvan sprake in 
Richtlijn 2006/48/EG en stimuleert de 
coherentie van de toepassing van het EU-
recht in de colleges.

Or. en

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 95

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 96

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De nieuwe Autoriteiten moeten een 
wettelijk bindende bemiddelingsrol 
krijgen die hen in staat stelt geschillen 
tussen nationale toezichthouders 
overeenkomstig de procedure van artikel 
11 te schikken. Indien geen 
overeenstemming kan worden bereikt 
tussen de toezichthouders van een 
grensoverschrijdende instelling, moet de 
Autoriteit gemachtigd zijn 
toezichtbesluiten te nemen die 
rechtstreeks toepasselijk zijn voor de 
betrokken instelling.

Or. en

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Toezicht op financiële instellingen met 
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een EU-dimensie
1. Nationale autoriteiten oefenen 
prudentieel toezicht uit op financiële 
instellingen met een EU-dimensie door als 
agent van de Autoriteit op te treden en de 
instructies van de Autoriteit op te volgen , 
ten einde te waarborgen dat in de hele 
Europese Unie dezelfde toezichtregels 
worden toegepast. 
2. De Autoriteit legt haar 
ontwerptoezichtregels voor aan de 
Commissie, en gelijktijdig aan het 
Europees Parlement en de Raad. De
Commissie bevestigt de 
ontwerptoezichtregels overeenkomstig de 
procedure van artikel 7 of 8. 
3. Bij een door de raad van 
toezichthouders overeenkomstig de 
procedure van artikel 29, lid 1 genomen 
besluit wordt vastgesteld welke financiële 
instellingen belangrijke financiële 
instellingen met een EU-dimensie zijn. Bij 
de criteria voor het identificeren van die 
financiële instellingen wordt rekening 
gehouden met de door de FSB, het IMF 
en de BIB vastgestelde criteria.
4. In samenwerking met het Europees 
comité voor systeemrisico’s ontwikkelt de 
Autoriteit een standaard-
informatieformulier voor belangrijke 
instellingen om te zorgen voor een goed 
beheer van hun systeemrisico’s. 
5. Om te zorgen voor 
medeverantwoordelijkheid van financiële 
instellingen met een EU-dimensie, de 
belangen van Europese depositohouders 
te beschermen en de kosten van een 
systeembrede financiële crisis voor de 
belastingbetalers te reduceren, wordt een 
Europees Fonds voor Financiële 
Bescherming (Fonds) opgericht. Het 
Fonds speelt ook een rol in het bijstaan 
van de Europese instellingen wanneer 
deze geconfronteerd worden met 
problemen die de financiële stabiliteit van 
de Europese interne financiële markt 
zouden kunnen bedreigen. Het Fonds 
wordt gefinancierd met bijdragen van die 



PR\803316NL.doc 57/88 PE438.408v01-00

NL

instellingen. De bijdragen komen in de 
plaats van de bijdragen aan gelijkaardige 
nationale fondsen. 
6. Indien de geaccumuleerde middelen uit 
de bijdragen van de banken niet volstaan 
om de crisis op te lossen, kan het Fonds 
zijn middelen verhogen door middel van 
schuldemissies. Lidstaten kunnen in 
uitzonderlijke omstandigheden 
schuldemissies van het Fonds 
vergemakkelijken door garanties te 
verlenen, tegen een vergoeding die het 
aangegane risico naar behoren 
weerspiegelt. Deze garanties worden door 
de lidstaten gedeeld overeenkomstig de in 
lid 7 vermelde criteria.
7. Wanneer in buitengewone en 
uitzonderlijke omstandigheden en in de 
context van een systeemcrisis, een of 
meerdere instellingen in gebreke blijven 
en de beschikbare middelen ontoereikend 
zijn, verdelen de betrokken lidstaten de 
desbetreffende lasten overeenkomstig de 
beginselen die zijn neergelegd in het 
bestaande memorandum van 
overeenstemming, dat naar behoren wordt 
geamendeerd. De regelingen inzake 
lastendeling zouden een of meer van de 
volgende criteria kunnen bevatten: de 
deposito’s van de instelling; de activa 
(uitgedrukt in boekwaarde, marktwaarde 
of risicogewogen waarde) van de 
instelling; de inkomsten van de instelling; 
en het betalingssyteemaandeel van de 
instelling. 
8. Het lidmaatschap van het Fonds 
vervangt het lidmaatschap van de 
bestaande nationale 
depositogarantieregelingen voor de EU-
instellingen die daarin deelnemen. Het 
Fonds wordt beheerd door een comité, dat 
door de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Banken) voor een mandaat van 
vijf jaar wordt benoemd. De leden van het 
comité worden gekozen uit 
personeelsleden van de nationale 
autoriteiten. Het Fonds stelt ook een 
Adviesraad in, waarin alle financiële 
instellingen die deelnemen in het Fonds, 
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zitting hebben.

Or. en

Amendement 98

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er worden geen bilaterale 
overeenkomsten gesloten over delegatie 
aan instellingen die als belangrijke 
grensoverschrijdende financiële 
instellingen in de zin van artikel 12 bis 
zijn geïdentificeerd.

Or. en

Amendement 99

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Op basis van de collegiale toetsing kan 
de Autoriteit tot de betrokken bevoegde 
autoriteiten richtsnoeren en aanbevelingen 
in de zin van artikel 8 richten, een tot 
bevoegde autoriteiten gericht besluit 
nemen of ontwerpnormen vaststellen 
overeenkomstig de artikelen 7 tot en met 7
quinquies. 
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Or. en

Amendement 101

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 102

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 103

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Autoriteit vertegenwoordigt de 
Europese Unie in alle internationale fora 
inzake regelgeving voor of toezicht op de 
onder in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving vallende instellingen.

Or. en
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Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 106

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig de 
artikelen 7 bis tot en met 7 quinquies met 
het oog op het beoordelen van 
equivalentie in de zin van dit artikel.

Or. en
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Amendement 107

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Autoriteit vermeldt in het verslag 
de administratieve regelingen en 
equivalentiebesluiten die met 
internationale organisaties of 
overheidsinstanties of derde landen 
overeengekomen zijn.

Or. en

Amendement 108

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese Bankautoriteit werkt met 
het ECSR samen.

1. De Autoriteit werkt met het ECSR 
samen.

Or. en
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Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit werkt nauw samen met het 
ECSR. Zij verstrekt het ECSR regelmatig 
actuele informatie die nodig is voor de 
vervulling van zijn taken. Alle voor de 
vervulling van zijn taken nodige gegevens 
die niet in een samengevatte of 
geaggregeerde vorm beschikbaar zijn, 
worden op met redenen omkleed verzoek 
onverwijld aan het ECSR verstrekt, als 
bepaald in artikel [15] van Verordening 
(EG) nr. …./… [ECSR].

2. De Autoriteit werkt nauw samen met het 
ECSR. Zij verstrekt het ECSR regelmatig 
actuele informatie die nodig is voor de 
vervulling van zijn taken. Alle voor de 
vervulling van zijn taken nodige gegevens 
die niet in een samengevatte of 
geaggregeerde vorm beschikbaar zijn, 
worden op met redenen omkleed verzoek 
onverwijld aan het ECSR verstrekt, als 
bepaald in artikel [15] van Verordening 
(EG) nr. …./… [ECSR]. De Autoriteit stelt 
een passend protocol op voor de 
ontsluiting van vertrouwelijke informatie 
over afzonderlijke financiële instellingen.

Or. en

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 112

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

consumenten, gebruikers van bankdiensten 
en vertegenwoordigers van kmo's 
evenwichtig vertegenwoordigd. Ten 
minste vijf van de leden zijn 
onafhankelijke academici van het hoogste 
niveau. Het aantal leden die de 
markdeelnemers vertegenwoordigen, 
bedraagt niet meer dan tien. Ten minste 
tien leden worden gekozen door kmo-
organisaties.

Or. en

Amendement 113

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 117

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Indien de Autoriteit haar besluit handhaaft, 
beslist de Raad, handelend met 
gekwalificeerde meerderheid van zijn 
leden, als bepaald in artikel 16, lid 4 van 
het EU-Verdrag en artikel 3 van het 
Protocol betreffende de 
overgangsbepalingen dat gehecht is aan 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op een vergadering 
die plaatsvindt uiterlijk twee maanden na 
de kennisgeving van de Autoriteit aan de 
lidstaat als bedoeld in de vierde alinea, of 
het besluit van de Autoriteit wordt 
gehandhaafd dan wel herroepen.

Or. en

Amendement 119

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens de besluiten te nemen waarin 
artikel 9, lid 6, artikel 10, leden 2 en 3, en 
artikel 11, leden 3 en 4, voorzien, brengt 

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

haar voornemen om het besluit te nemen en 
stelt zij een termijn vast waarbinnen de 
adressaat, terdege rekening houdend met 
de urgentie van de zaak, zijn standpunten 
over de zaak duidelijk kan maken. 

Or. en

Amendement 121

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) twee niet stemgerechtigde 
vertegenwoordigers van de 
Bankstakeholdersgroep, waarvan een de 
kmo's vertegenwoordigt;

Or. en

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Daar waar de in lid 1, onder b), 
bedoelde autoriteit geen centrale bank is, 
kan het in lid 1, onder b), bedoelde lid van 
de raad van toezichthouders vergezeld 
worden door een, niet stemgerechtigde, 
vertegenwoordiger van de centrale bank 
van de lidstaten. 

Schrappen 

Or. en

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om binnen het toepassingsgebied van Schrappen
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Richtlijn 94/19/EG op te treden, kan het 
in lid 1, onder b), bedoelde lid van de raad 
van toezichthouders in voorkomend geval 
vergezeld worden door een, niet 
stemgerechtigde, vertegenwoordiger van 
de desbetreffende organen die in elke 
lidstaat de depositogarantieregelingen 
beheert. 

Or. en

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 125

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De raad van toezichthouders stelt 
een panel van deskundigen dat bestaat uit 
een beperkt aantal deskundigen van hoog 
niveau, die de doelstellingen van de 
Europese Unie aanhangen.
Het panel van deskundigen heeft de 
volgende taken:
a) gezichtspunten formuleren over het 
werkprogramma van de Autoriteit;
b) de Autoriteit bijstaan bij het vaststellen 
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van prioriteiten;
c) de Autoriteit wijzen op 
regelgevingsinconsistenties in de interne 
markt en voorstellen doen voor nieuwe 
werkterreinen; en
d) de Autoriteit informeren over 
belangrijke ontwikkelingen op de 
financiële markten.
De Autoriteit verzekert toereikende 
secretariaatsondersteuning voor het panel 
van deskundigen.

Or. en

Amendement 126

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 127

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en



PR\803316NL.doc 69/88 PE438.408v01-00

NL

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van de bij onderhavige
verordening aan hen opgedragen taken 
handelen de voorzitter en de 
stemgerechtigde leden van de raad van 
toezichthouders onafhankelijk en objectief 
in het communautaire belang en vragen 
noch aanvaarden zij instructies van
communautaire instellingen of organen, 
van een regering van een lidstaat of van 
een ander publiek of privaat orgaan.

Bij de uitvoering van de bij deze
verordening aan hen opgedragen taken 
handelen de voorzitter en de 
stemgerechtigde leden van de raad van 
toezichthouders onafhankelijk en objectief 
in het belang van de Europese Unie in 
haar geheel en vragen noch aanvaarden zij 
instructies van instellingen of organen van 
de Europese Unie, van de overheid van een 
lidstaat of van een ander publiek of privaat 
orgaan.

Or. en

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten, de instellingen van de 
Europese Unie of andere publieke of 
private organen doen geen pogingen 
invloed uit te oefenen op de leden van de 
raad van toezichthouders bij het vervullen 
van hun taken in verband met de 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Banken).

Or. en

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van toezichthouders handelt, 
voor besluiten als bepaald in de artikelen 

1. De raad van toezichthouders handelt op 
basis van gekwalificeerde meerderheid van 



PE438.408v01-00 70/88 PR\803316NL.doc

NL

7, 8 en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid van 
zijn leden, als bepaald in artikel 205 van 
het Verdrag. 

zijn leden, als bepaald in artikel 16 van het 
EU-Verdrag en artikel 3 van het Protocol 
betreffende de overgangsbepalingen, dat 
gehecht is aan het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie. 

Or. en

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Elk lid heeft een plaatsvervanger, die het 
lid van de raad van bestuur vervangt als dat 
lid niet aanwezig kan zijn. De vervanger 
van de voorzitter wordt gekozen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 33, 
lid 2.

Or. en

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beslissingen van de raad van bestuur 2. Beslissingen van de raad van bestuur 
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worden genomen met een meerderheid van 
de aanwezige leden. Elk lid heeft één stem. 

worden genomen met een meerderheid van 
de door de raad van toezichthouders 
gekozen aanwezige leden. Elk van deze 
leden heeft één stem. 

Or. en

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 Schrappen
Onafhankelijkheid

De leden van de raad van bestuur 
handelen onafhankelijk en objectief in het 
belang van de Gemeenschap en vragen 
noch aanvaarden instructies van 
communautaire instellingen of 
organisaties, van de overheid van een 
lidstaat of van enige andere openbare of 
particuliere instelling.

Or. en

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie legt een lijst van drie 
kandidaten voor aan het Europees 
Parlement. Na die kandidaten te hebben 
gehoord, kiest het Europees Parlement 
een van deze kandidaten. De aldus 
gekozen kandidaat wordt benoemd door 
de raad van toezichthouders.

Or. en

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het Europees Parlement van 
mening is dat geen van de voorgedragen 
kandidaten naar behoren voldoet aan de 
in de eerste alinea genoemde 
kwalificaties, wordt de open 
selectieprocedure opnieuw gestart.

Or. en
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Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten, de instellingen van de 
Europese Unie of andere publieke of 
private organen doen geen pogingen 
invloed uit te oefenen op de voorzitter bij 
het vervullen van zijn taken.

Or. en
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Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement kan de 
voorzitter of zijn vervanger, met volledige 
inachtneming van zijn onafhankelijkheid, 
verzoeken regelmatig een verklaring af te 
leggen voor zijn bevoegde commissie en
vragen van de leden van die commissie te 
beantwoorden.

1. Ten minste een maal per kwartaal legt 
de voorzitter een verklaring af voor het 
Europees Parlement en beantwoordt hij 
de vragen van de leden van het Europees 
Parlement.

Or. en

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De voorzitter brengt aan het Europees 
Parlement verslag uit over de uitvoering 
van zijn taken wanneer hem daarom wordt 
verzocht en ten minste 15 dagen voordat 
hij de in lid 1 bedoelde verklaring aflegt.

Or. en

Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Naast de informatie als bedoeld in 
de artikelen 7 bis, 8, 9, 10, 11 bis en 18, 
bevat het verslag informatie in het 
bijzonder over de beschikbaarheid en de 
kosten beoordelen van krediet voor 
huishoudens en ondernemingen, met 
name kmo's, en de omvang van de 
overheidsschuld aan kredietinstellingen 
en de veranderingen daarin. 

Or. en
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Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 146

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten, de instellingen van de 
Europese Unie of andere publieke of 
private organen doen geen pogingen 
invloed uit te oefenen op de uitvoerend 
directeur bij het vervullen van zijn taken.

Or. en

Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De uitvoerend directeur stelt jaarlijks 
een ontwerpjaarverslag op met een 
hoofdstuk over de regelgevings- en 
toezichtwerkzaamheden van de Autoriteit 
en een hoofdstuk over financiële en 

7. De uitvoerend directeur stelt jaarlijks 
een ontwerpverslag op met een hoofdstuk 
over de regelgevings- en 
toezichtwerkzaamheden van de Autoriteit 
en een hoofdstuk over financiële en 
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administratieve aangelegenheden. administratieve aangelegenheden.

Or. en

Amendement 148

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 Schrappen
Samenstelling

1. De Autoriteit maakt deel uit van het 
ESFT, dat als netwerk van 
toezichthouders functioneert.
2. Het ESFT bestaat uit de volgende 
instanties:
a) de autoriteiten van de lidstaten, als 
gespecificeerd in artikel 1, lid 2, van deze 
verordening, artikel 1, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. …/… [EAVB] en 
artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
…/… [EAEM]; 
b) de Autoriteit; 
c) de in het kader van artikel 1 van 
Verordening (EG) nr. .../… [EAVB] 
opgerichte Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen; 
d) de in het kader van artikel 1 van 
Verordening (EG) nr. …/… [EAEM] 
opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten;
e) het in artikel 40 bedoelde Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten; 
f) de Commissie, voor het uitvoeren van 
de in de artikelen 7, 9 en 10 bedoelde 
taken.
3. De Autoriteit werkt regelmatig en nauw 
samen met deze autoriteiten, zorgt voor de 
intersectorale samenhang van de 
werkzaamheden en bepaalt met de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten via 
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het bij artikel 40 opgerichte Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten een gemeenschappelijk 
standpunt op het gebied van het toezicht 
op financiële conglomeraten en andere 
intersectorale kwesties.

Or. en

Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het Gemengd Comité dient als forum 
waarmee de Autoriteit regelmatig en nauw 
samenwerkt en zorgt voor de intersectorale 
samenhang binnen alle pijlers van de 
Europese toezichthoudende autoriteit, en 
met name op het gebied van:

- financiële conglomeraten;
- financiële verslaglegging en controle;

- microprudentiële analyses voor 
financiële stabiliteit;
- retail-investeringsproducten;
- maatregelen tegen witwaspraktijken.

Or. en

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alleen toezichthoudende 
autoriteiten die deel uitmaken van het 
Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht zijn gemachtigd toezicht uit te 
oefenen op financiële instellingen die in 
de Europese Unie opereren.
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Or. en

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 bis
Toezicht

Indien een belangrijke financiële 
instelling meerdere sectoren beslaat, 
besluit de Europese toezichthoudende 
autoriteit (Gemengd Comité) welk deel 
van de Autoriteit als leidende bevoegde 
autoriteit optreedt en/of bindende 
besluiten neemt om problemen tussen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
op te lossen.

Or. en

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het Gemengd Comité heeft een bestuur 
dat bestaat uit de voorzitters van de 
Europese toezichthoudende autoriteiten
en, waar van toepassing, de voorzitter van 
een overeenkomstig artikel 43 opgericht 
subcomité. 

Or. en
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Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitvoerend directeur, de Commissie 
en het ECSR worden uitgenodigd om als 
waarnemer de vergaderingen van het 
Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten en van de in 
artikel 43 bedoelde subcomités bij te 
wonen.

2. De uitvoerend directeur, een 
vertegenwoordiger van de Commissie en 
het ECSR worden uitgenodigd om als 
waarnemer de vergaderingen van de 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Gemengd Comité) en van de in artikel 43 
bedoelde subcomités bij te wonen.

Or. en

Amendement 154

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het voorzitterschap van het Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten wordt via een jaarlijks 
rotatiesysteem toegekend aan de 
voorzitters van de Europese 
Bankautoriteit, de Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen 
en de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten.

3. Het voorzitterschap van de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Gemengd 
Comité) wordt via een jaarlijks 
rotatiesysteem toegekend aan de 
voorzitters van de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Banken), de 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Verzekeringen en bedrijfspensioenen) en 
de Europese toezichthoudende autoriteit 
(Effecten en markten).
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. en

Amendement 155

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van beroep is een 
gemeenschappelijk orgaan van de 
Europese Bankautoriteit, de Europese 

1. De raad van beroep is een 
gemeenschappelijk orgaan van de drie 
Europese toezichthoudende autoriteiten.
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Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten.

Or. en

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De leden van de raad van beroep en hun
vervangers worden na een in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakte oproep tot het indienen 
van voorstellen en na raadpleging van de 
raad van toezichthouders uit een door de 
Commissie voorgestelde lijst benoemd 
door het Europees Parlement. Ten minste 
een lid vertegenwoordigt een 
consumentenorganisatie, een lid de kmo's 
en een lid de onderzoeksgemeenschap. 
Deze laatste en zijn vervanger worden 
benoemd door de Bankstakeholdersgroep.

Or. en
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Amendement 158

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beroep bij het Gerecht van eerste aanleg
en het Hof van Justitie

Beroep bij het Gerecht en het Hof van 
Justitie
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. en
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Amendement 161

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 230 van het 
Verdrag kan bij het Gerecht van eerste 
aanleg of het Hof van Justitie beroep 
worden ingesteld tegen beslissingen van de 
raad van beroep of, bij ontbreken van recht 
op beroep bij de raad van beroep, tegen 
beslissingen van de Autoriteit.

1. Overeenkomstig artikel 263 van het 
Verdrag kan bij het Gerecht of het Hof van 
Justitie beroep worden ingesteld tegen 
beslissingen van de raad van beroep of, bij 
ontbreken van recht op beroep bij de raad 
van beroep, tegen beslissingen van de 
Autoriteit.

Or. en

Amendement 162

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ingeval de Autoriteit verplicht is een 
besluit te nemen en dat nalaat, kan 
overeenkomstig artikel 232 van het 
Verdrag bij het Gerecht van eerste aanleg 
of bij het Hof van Justitie beroep wegens 
nalating worden ingesteld.

2. Ingeval de Autoriteit verplicht is een 
besluit te nemen en dat nalaat, kan 
overeenkomstig artikel 265 van het 
Verdrag bij het Gerecht of bij het Hof van 
Justitie beroep wegens nalating worden 
ingesteld.

Or. en

Amendement 163

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 164

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitgaven van de Autoriteit bestaan 
ten minste uit personele, administratieve, 
loon-, infrastructuur- en werkingskosten. 

2. De uitgaven van de Autoriteit bestaan 
ten minste uit personele, administratieve, 
loon- en infrastructuurkosten, kosten van 
beroepsopleiding en werkingskosten. 

Or. en

Amendement 165

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de ramingen voert de 
Commissie in het voorontwerp van de 
algemene begroting van de Europese Unie 
de ramingen in die zij noodzakelijk acht 
met betrekking tot de personeelsformatie 
en het bedrag van de subsidie ten laste van 
de algemene begroting van de Europese 
Unie overeenkomstig artikel 272 van het 
Verdrag.

3. Op basis van de ramingen voert de 
Commissie in het voorontwerp van de 
algemene begroting van de Europese Unie 
de ramingen in die zij noodzakelijk acht 
met betrekking tot de personeelsformatie 
en het bedrag van de subsidie ten laste van 
de algemene begroting van de Europese 
Unie overeenkomstig de artikelen 313 en 
314 van het Verdrag.

Or. en

Amendement 166

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De leden van de raad van 
toezichthouders en van de raad van 
bestuur, de uitvoerend directeur en de 
personeelsleden van de Autoriteit, met 
inbegrip van door de lidstaten tijdelijk 
gedetacheerde ambtenaren, zijn 
onderworpen aan de vereisten van het 
beroepsgeheim overeenkomstig artikel 287
van het Verdrag en de desbetreffende 
bepalingen in de communautaire 

1. De leden van de raad van 
toezichthouders en van de raad van 
bestuur, de uitvoerend directeur en de 
personeelsleden van de Autoriteit, met 
inbegrip van door de lidstaten tijdelijk 
gedetacheerde ambtenaren, zijn 
onderworpen aan de vereisten van het 
beroepsgeheim overeenkomstig artikel 339
van het Verdrag en de desbetreffende 
bepalingen in de EU-wetgeving, zelfs na 
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wetgeving, zelfs na beëindiging van hun 
functie. 

beëindiging van hun functie. 

Or. en

Amendement 167

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Landen die geen lid zijn van de Europese 
Unie en die wetgeving toepassen die 
binnen de in artikel 1, lid 2 genoemde 
bevoegdheidsgebieden van de Autoriteit 
als gelijkwaardig is erkend, mogen 
eveneens deelnemen aan werkzaamheden 
van de Autoriteit waarbij zij een 
rechtstreeks belang hebben, voorzover
daartoe overeenkomsten zijn gesloten met 
de Unie. 

Or. en

Amendement 168

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de opstelling van haar verslag 
houdt de Commissie rekening met de 
voorstellen van de 
Bankstakeholdersgroep, de raad van 
toezichthouders en het Gemengd Comité. 
Deze voorstellen vormen een bijlage bij 
het door de Commissie gepubliceerde 
verslag.

Or. en
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Amendement 169

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In haar verslag beoordeelt de 
Commissie onder andere: de mate van 
convergentie die de nationale autoriteiten 
bij de standaardtoezichtpraktijken hebben 
bereikt; de werking van de colleges van 
toezichthouders; het mechanisme voor 
toezicht op grensoverschrijdende 
instellingen, met name die met een EU-
dimensie; de werking van artikel 23 
inzake vrijwaring en regelgevings- en 
toezichtconvergentie op het gebied van 
crisisbeheer en -oplossing in de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 170

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het verslag wordt ook de geboekte 
vooruitgang met betrekking tot 
regelgevings- en toezichtconvergentie op 
het gebied van crisisbeheer en -oplossing 
in de Gemeenschap beoordeeld. De 
beoordeling is gebaseerd op een 
uitgebreide raadpleging, onder meer van 
de Bankstakeholdersgroep.

1 quater. In het verslag wordt onderzocht 
of het toezicht op alle financiële sectoren 
gecombineerd moet zijn of dat er 
gescheiden toezicht moet zijn voor banken 
en verzekeringen; of prudentiële en 
zakelijke aspecten gecombineerd of 
gescheiden moeten zijn.

Or. en
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TOELICHTING

De huidige financiële crisis heft aan het licht gebracht wat het Parlement al jarenlang 
bekritiseerde: het gebrek aan financiële regelgeving en de zwakte van de mechanismen voor 
markttoezicht. Toen het actieplan voor financiële diensten (APFD) besproken werd (zie verslag-
García-Margallo y Marfil over de mededeling van de Commissie – Tenuitvoerlegging van het 
kader voor financiële markten: een actieplan’ (1999)1 waarschuwde het Parlement dat een crisis 
in het systeem alleen kon worden vermeden als met het plan drie doelstellingen in dezelfde mate 
werden nagestreefd: liberalisering van de markten, versterking van de controlemechanismen en 
harmonisatie van belastingen op spaargelden. In het verslag-Van den Burg over de regels inzake 
bedrijfseconomisch toezicht in de Europese Unie (2002)2, het verslag-Van den Burg over het 
beleid op het gebied van financiële diensten (2005-2010) - Witboek (2007)3 en het verslag-Van 
den Burg en Daianu met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de Lamfalussy follow-up: 
de toekomstige toezichtstructuur (2008)4 werd erop gewezen dat alleen coördinatie tussen 
nationale toezichthouders wier rechtsgebied aan de grenzen van hun eigen land ophoudt, niet 
voldoende zou zijn om nationale instellingen te controleren die de interne markt als een echt 
gebied zonder grenzen zien. Bovendien hadden sommige van de regels al  gezorgd voor de 
grondbeginselen van de toekomstige Europese toezichtstructuur en een algemeen idee gegeven 
van de richting waarin die zou gaan (verslag-Skinner – Solvency II (2009); verslag-Gauzès over 
de CRA-verordening (2009). 

Om de mazen in de regelgeving te dichten en de zwakke plekken in het toezichtsysteem weg te 
werken, gaf de Commissie een door Jacques de Larosière voorgezeten groep deskundigen de 
opdracht een verslag op te stellen waarin de lessen werden getrokken uit de crisis en de 
noodzakelijke aanbevelingen werden gegeven om een dergelijke crisis in de toekomst te 
voorkomen. In het Commissievoorstel wordt in de eerste plaats aanbevolen een netwerk van 
nationale toezichthouders op te zetten dat hand in hand met een nieuwe Europese 
Toezichtautoriteit (ESA) zou werken, welke laatste uit drie pijlers zou bestaan: een voor banken 
(EBA), een voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) en een voor effecten en markten 
(ESMA). Er wordt een Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten 
voorgesteld dat ervoor moet zorgen dat de regels correct worden toegepast en dat toezicht moet 
houden op de Europese financiële markten. Ten tweede stelt de Commissie de oprichting van het 
Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR) voor, dat zal worden belast met het volgen en 
evalueren van mogelijke bedreigingen voor de financiële stabiliteit die uit macro-economische 
ontwikkelingen voortvloeien. Het Parlement steunt die benadering, maar voegt twee belangrijke 
punten toe: het ECSR moet worden opgenomen in de Europese toezichthoudende autoriteit, en 
de nieuwe autoriteiten moeten meer bevoegdheden krijgen, zodat zij een werkelijk Europese 
dimensie kunnen aannemen.

In de derde plaats wijst de Commissie erop dat er een effectief instrument moet worden 
ingevoerd om geharmoniseerde technische normen op het gebied van financiële diensten op te 
stellen om, mede door de invoering één enkel wetboek, te zorgen voor een vlak speelveld en 
adequate bescherming van depositohouders, beleggers en consumenten in Europa. Technische 
normen zijn een krachtig instrument voor het bereiken van deze harmonisatie, en daarom 
besteedt de Commissie daar extra veel zorg aan. Het Parlement is het daarmee eens, maar stelt 
twee belangrijke eisen: bij de totstandkoming van die technische normen moet het Parlement de 
                                               
1 PB C 40 van 7.2.2001, blz. 453.
2 PB C 25 E van 29.1.2004, blz. 394.
3 Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
4 PB C 9E van 15.1.2010, blz. 48.
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rol spelen die hem toekomt (artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie) en de leidende rol van de Europese Bankautoriteit bij het opstellen van die normen moet 
benadrukt worden. Zo wordt ervoor gezorgd dat, indien de Commissie de voorstellen van de 
Autoriteit niet of niet in hun geheel goedkeurt, de voorzitter van de Commissie en de 
verantwoordelijke commissaris dat zullen moeten uitleggen ten overstaan van het Parlement en 
de Raad. 

Op niet door technische normen geregelde gebieden kan de Autoriteit richtsnoeren en 
aanbevelingen betreffende de toepassing van de EU-wetgeving geven. Het Parlement zou graag 
zien dat die richtsnoeren en aanbevelingen van de Autoriteit zo bindend mogelijk zijn voor 
nationale toezichthoudende autoriteiten. Daarom wenst het Parlement dat de voorzitter van de 
Autoriteit bekend kan maken welke nationale toezichthoudende autoriteiten zich niet aan die 
richtsnoeren een aanbevelingen houden en kan aangeven welke maatregelen de Autoriteit zal 
nemen om naleving af te dwingen. Het feit dat de gevallen waarin nationale autoriteiten bepaalde 
richtsnoeren en aanbevelingen niet naleven, bekend worden gemaakt, zal voor die autoriteiten 
een sterke prikkel vormen om dat wel te doen.

De betrekkingen tussen de Commissie en private instellingen vormen een bijzonder delicate 
kwestie. In het Commissievoorstel mag de Autoriteit van de nationale toezichthoudende 
autoriteiten verlangen dat zij zich aan de EU-wetgeving houden; ook mag zij een officiële 
waarschuwing richten tot de nationale toezichthoudende autoriteiten op grond waarvan deze in 
noodsituaties de noodzakelijke maatregelen moeten nemen. Wanneer een nationale 
toezichthoudende autoriteit zich niet aan deze besluiten houdt, kan de nationale autoriteit zich, 
om het vertrouwen in de markt te herstellen, wenden tot financiële instellingen in gebieden waar 
het EU-recht rechtstreeks van toepassing is. Het recht om zich tot particuliere financiële 
instellingen te wenden is mijns inziens het enige instrument waarmee kan worden gewaarborgd 
dat de door de Autoriteit genomen besluiten worden nageleefd.

De belangrijkstye nieuwe punten in dit verslag hebben betrekking op het toezicht op de 
financiële instellingen, en met name die van grensoverschrijdende aard. Speciale aandacht moet 
worden besteed aan de grote financiële entiteiten waarvan het faillissement het hele financiële 
stelsel aan het wankelen zou brengen (de zgn. “too big to fail”-instellingen). Er zijn hier maar 
twee opties: meer bevoegdheden voor nationale toezichthoudende autoriteiten, of meer Europa 
(Turner Review). Meer protectionisme of meer interne markt. Het heeft geen zin om vast te 
blijven houden aan mechanismen die bij de crisis duidelijk ondeugdelijk zijn gebleken.

De "nationale keuze" zou betekenen dat de toezichthoudende autoriteiten in de gastlanden 
buitenlandse banken moeten kunnen dwingen om via dochterondernemingen te werken in plaats 
van via vestigingen, en dat de toezichthoudende autoriteiten meer rechtstreekse controle krijgen 
over het kapitaal en de liquiditeiten van buitenlandse banken. 

De Europese oplossing zou betekenen dat de colleges van toezichthouders het recht krijgen 
regels te dicteren waaraan verplicht moet worden voldaan als nationale toezichthoudende 
autoriteiten niet tot overeenstemming kunnen komen. De "Europese" optie zou tevens inhouden 
dat de Autoriteit verantwoordelijk is voor het toezicht op financiële lichamen waarvan het 
failissement de stabiliteit van het systeem in gevaar zou kunnen brengen. De Autoriteit zou altijd 
optreden via de nationale autoriteiten die in dit geval verantwoording verschuldigd zijn aan de 
Autoriteit, wier instructies zij moeten opvolgen. Bij de identificatie van instellingen met een EU-
dimensie zouden nationale standaards (FSA, IMF, BIB) in aanmerking worden genomen. De 
overstap van het ene naar het andere model zou geleidelijk kunnen gebeuren: eerst de entiteiten 
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waarbij het risico het grootst is, en vervolgens binnen een redelijke termijn alle andere.

In het verslag van het Parlement wordt ook voorgesteld een Europees Fonds op te richten dat 
gefinancierd wordt met bijdragen van de financiële instellingen en dat tot doel heeft de 
depositohouders te beschermen en instellingen te hulp te komen wanneer faillissement ervan het 
hele systeem in gevaar zou kunnen brengen. Mochten de middelen van het Fonds ontroereikend 
blijken, dan zou het Fonds schuldemissies kunnen uitgeven. Als ook dat niet volstaat en er 
absoluut overheidsgelden moeten worden ingezet om het systeem van de ondergang te redden, 
dan zouden de lidstaten ten tonele moeten verschijnen. De lasten van deze regeringstussenkomst 
zouden over de betrokken lidstaten worden verdeeld overeenkomstig een vooraf overeen te 
komen memorandum van overeenstemming. 

Het Commissievoorstel is vrijwel uitsluitend vanuit het gezichtspunt van de banken opgesteld, en 
gaat voorbij aan dat van partijen die leningen willen afsluiten. Daarom wordt voorgesteld een 
speciale rol toe te kennen aan het midden- en kleinbedrijf, aangezien dat veel meer afhankelijk is 
van financieringen door banken dang rote bedrijven, die meestal via de markten in hun behoeften 
kunnen voorzien. Vertegenwoordigers van de kmo's zouden zitting moeten hebben in de 
Stakeholdersgroep en twee leden van de raad van toezichthouders moeten kiezen. 

In het verslag van het Parlement wordt kortom getracht verder te gaan dan het 
Commissievoorstel en voort te bouwen op de voorstellen die al vele jaren geleden in het 
Parlement zijn gelanceerd. Het verslag-de Larosière is een goedgestructureerd verslag, maar gaat 
minder ver dan de schrijvers ervan zouden hebben gewenst. Het Commissievoorstel is zwakker, 
waarschijnlijk omdat het zo makkelijker is tot een akkoord met de Raad te komen. Het standpunt 
van de Raad van december 2009 heeft dat toch al zwakke Commissievoorstel nog verder 
uitgekleed. Daarom hebben vier van de EP-fracties (PPE, PSE, ALDE en De Groenen) in een 
open nota laten weten dat zij verder wensen te gaan dan de andere twee instellingen. 

Bij het opstellen van het verslag van het Parlement konden twee verschillende strategieën 
worden gevolgd: ofwel proberen vooruit te lopen op de wensen van de Raad om een snel 
akkoord mogelijk te maken, ofwel voor een duidelijk Europese insteek kiezen. Verkozen werd 
om van deze gelegenheid gebruik te maken om de Europese integratie een stapje verder te 
helpen. Daarom werd gekozen voor de tweede strategie en pleit het verslag dus voor een echte 
Europese autoriteit.

Hopelijk kan dit verslag ertoe leiden dat de mogelijkheden van het opzetten van een echte 
Europese autoriteit met duidelijke bevoegdheden worden verkend, alsook de mogelijkheid om 
gelijktijdig daarmee een mechanisme te creëren om toekomstige crises op te lossen, waardoor 
het minder waarschijnlijk wordt dat de Europese belastingbetaler zelf moet opdraaien voor de 
gevolgen van het instorten van het financiële stelsel. Het woord is nu aan de leden van het 
Europees Parlement. 


