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Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen ***I

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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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 Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
(COM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0502),

– 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 (C7-0168/2009),

– 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 Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

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

Or. en

Amendement 2

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

Or. en
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Amendement 3

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. Die groep 
van deskundigen heeft tevens 
geconcludeerd dat een Europees Systeem 
van Financiële Toezichthouders, bestaande 
uit drie Europese toezichthoudende 
autoriteiten, één voor de sector 
verzekeringen en bedrijfspensioenen, één 
voor de banksector, en één voor de 
effectensector, en een Europees Comité 
voor systeemrisico's dienden te worden 
gecreëerd.

(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. Die groep van 
deskundigen heeft tevens geconcludeerd 
dat een Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders, bestaande uit drie 
Europese toezichthoudende autoriteiten, 
één voor de sector verzekeringen en 
bedrijfspensioenen, één voor de 
banksector, en één voor de effectensector, 
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 4

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 

(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 
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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.

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 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Gemeenschap heeft de grenzen 
bereikt van hetgeen haalbaar is met de 
huidige status van de comités van Europese 
toezichthouders, die adviesorganen van de 
Commissie blijven. Het is op termijn 
onhoudbaar dat in de Gemeenschap een 
situatie blijft bestaan waarin geen 
mechanisme voorhanden is om ervoor te 
zorgen dat nationale toezichthouders tot de 
best mogelijke toezichtbeslissingen komen 
met betrekking tot grensoverschrijdende 
instellingen waarin onvoldoende 
samenwerking en informatie-uitwisseling 
tussen nationale toezichthoudende 
autoriteiten plaatsvindt, waarin een 
gezamenlijk optreden van nationale
autoriteiten ingewikkelde regelingen 
vereist omdat met een lappendeken van 
regelgevings- en toezichteisen rekening 
moet worden gehouden, waarin nationale 
oplossingen veelal de enige haalbare optie 
zijn om op Europese problemen te reageren 
en waarin uiteenlopende interpretaties van 
dezelfde wettekst bestaan. Met de 
oprichting van het Europees Systeem van 
Toezichthouders wordt beoogd deze 
tekortkomingen te verhelpen en te komen 
tot een systeem dat aansluit bij de 
doelstelling om in de Gemeenschap een 
stabiele interne markt voor financiële 
diensten tot stand te brengen en dat de 
nationale toezichthouders verenigt in een 

(6) De Gemeenschap heeft de grenzen 
bereikt van hetgeen haalbaar is met de 
huidige status van de comités van Europese 
toezichthouders, die adviesorganen van de 
Commissie blijven. Het is op termijn 
onhoudbaar dat in de Europese Unie een 
situatie blijft bestaan waarin geen 
mechanisme voorhanden is om ervoor te 
zorgen dat nationale toezichthouders tot de 
best mogelijke toezichtbeslissingen komen 
met betrekking tot grensoverschrijdende 
instellingen; waarin onvoldoende 
samenwerking en informatie-uitwisseling 
tussen nationale toezichthoudende 
autoriteiten plaatsvindt, waarin een 
gezamenlijk optreden van nationale 
autoriteiten ingewikkelde regelingen 
vereist omdat met een lappendeken van 
regelgevings- en toezichteisen rekening 
moet worden gehouden, waarin nationale 
oplossingen veelal de enige haalbare optie 
zijn om op Europese problemen te reageren 
en waarin uiteenlopende interpretaties van 
dezelfde wettekst bestaan. Met de 
oprichting van het Europees Systeem van 
Toezichthouders, waarvan de naam moet 
worden veranderd in Europees Systeem 
voor Financieel Toezicht, wordt beoogd 
deze tekortkomingen te verhelpen en te 
komen tot een systeem dat aansluit bij de 
doelstelling om in de Europese Unie een 
stabiele interne markt voor financiële 
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sterk communautair netwerk. diensten tot stand te brengen en dat de 
nationale toezichthouders verenigt in een 
sterk EU-netwerk.

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 
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 Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
alsmede een Europese Bankautoriteit en 
een Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (de Europese toezichthoudende 
autoriteiten) worden opgericht. 

(7) Het Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht moet een netwerk zijn van 
nationale toezichthoudende autoriteiten en 
toezichthoudende autoriteiten van de
Europese Unie, waarbij het dagelijkse 
toezicht op financiële 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 de hele 
Europese Unie in grotere mate worden 
geharmoniseerd en op coherente wijze 
worden toegepast. Er moet een Europese 
toezichthoudende autoriteit 
(Verzekeringen en bedrijfspensioenen) 
worden opgericht, naast een Europese
toezichthoudende autoriteit (Banken) en 
een Europese toezichthoudende autoriteit 
(Effecten en markten), alsook een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Gemengd Comité). 
(De gewijzigde namen van de autoriteiten 
gelden voor de gehele tekst).

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, 

(8) De Europese toezichthoudende 
autoriteit (verzekeringen en 
bedrijfspensioenen)(“de Autoriteit”)  moet 
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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 het netwerk van 
toezichthoudende activiteiten.

het Comité van Europese toezichthouders 
op verzekeringen en bedrijfspensioenen, 
opgericht bij Besluit 2009/79/EG van de 
Commissie vervangen en alle taken en 
bevoegdheden van dat comité overnemen.
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 het netwerk van 
toezichthoudende activiteiten.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen ("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 een hoog, 
effectief en consistent niveau van 
regelgeving en toezicht te verzekeren, 
rekening houdend met de verschillende 
belangen van alle lidstaten -, het 
beschermen van verzekeringnemers en 
andere begunstigden, 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, 

(9) 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 een hoog, 
effectief en consistent niveau van 
regelgeving en toezicht te verzekeren, 
rekening houdend met de verschillende 
belangen van alle lidstaten -, het 
voorkomen van regelgevingsarbitrage en 
het waarborgen van een vlak speelveld, 
het beschermen van verzekeringnemers en 
andere begunstigden, 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, daarbij rekening houdend met 
de noodzaak voor meer mededinging en 
innovatie op de interne markt te zorgen en 
het wereldwijde concurrentievermogen te 
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administratieve en financiële autonomie 
bezit.

waarborgen. 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

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 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 nationale toezichthoudende 
autoriteiten bij de consistente interpretatie 
en toepassing van de regels van de 
Europese Unie en bijdragen tot de 
financiële stabiliteit die nodig is voor 
financiële integratie – knopen nauw aan bij 
de doelstellingen van het acquis van de 
Europese Unie betreffende de interne 
markt voor financiële diensten. De 
Autoriteit moet bijgevolg op basis van 
artikel 114 van het Verdrag worden 
opgericht.
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Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen om, mede 
door de invoering één enkel wetboek, te 
zorgen voor een vlak speelveld en adequate 
bescherming van verzekeringnemers, 
andere begunstigden en consumenten in 
Europa. 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 
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.

(13) Er dient een effectief instrument te 
worden ingevoerd om geharmoniseerde 
technische normen op het gebied van 
financiële diensten in te stellen om, mede 
door de invoering één enkel wetboek, te 
zorgen voor een vlak speelveld en adequate 
bescherming van verzekeringnemers, 
andere begunstigden en consumenten in 
Europa. 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 Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende technische normen voor 
financiële diensten.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) 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. 

(14) De Commissie moet deze voorstellen 
voor technische normen bevestigen om er 
bindende rechtskracht aan te geven. Het 
staat haar vrij de normen gedeeltelijk of 
geheel te verwerpen indien zij 
bijvoorbeeld onverenigbaar zijn met het 
EU-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 EU-
wetgeving inzake financiële diensten. Om 
een vlot en snel vaststellingsproces voor 
deze normen te verzekeren, moet de 
Commissie voor haar besluit tot 
bevestiging, gedeeltelijke bevestiging of 
verwerping aan een tijdslimiet 
onderworpen worden. De procedure voor 
de ontwikkeling van technische normen in 
deze verordening doet geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de Commissie om 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag vast te stellen.
De aangelegenheden waarop de technische 
normen betrekking hebben, houden geen 
beleidsbeslissingen in en inhoudelijk vallen 
zij onder op niveau 1 vastgestelde besluiten 
van de Europese Unie. De ontwikkeling 
van de ontwerpnormen door de Autoriteit 
zorgt ervoor dat ten volle van de 
specialistische expertise van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten wordt 
geprofiteerd. 

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) 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.

(15) Op niet door technische normen 
geregelde gebieden moet de Autoriteit 
bevoegd zijn om niet-bindende 
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 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) 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. 

(18) Indien de nationale autoriteit de 
aanbeveling binnen een maand na 
ontvangst ervan niet naleeft, moet de 
Commissie, teneinde de naleving van het 
EU- recht te verzekeren, tot de nationale 
toezichthoudende autoriteit 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 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) 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 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. 

(20) 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. De Commissie dient een 
noodsituatie uit te roepen wanneer het 
Europees Comité voor systeemrisico’s dat 
aanbeveelt. Voor een effectieve reactie op 
de noodsituatie moet, wanneer maatregelen 
van de 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 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) 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 

(23) 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 
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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 
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.

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 
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 
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beschikbaar is. De Autoriteit dient beste 
praktijken met betrekking tot delegatie en 
delegatieovereenkomsten vast te stellen en 
te verspreiden.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) 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 hoogstaande 
toezichtresultaten te bereiken alsmede de 
onafhankelijkheid van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten centraal te 
staan.

(25) 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 hoogstaande 
toezichtresultaten te bereiken alsmede de 
onafhankelijkheid van de nationale 
toezichthoudende 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 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De Autoriteit dient een 
gecoördineerde communautaire
toezichtreactie actief te bevorderen, in het 
bijzonder daar waar ongunstige 
ontwikkelingen de ordelijke werking en 

(26) 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 
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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 
doorstroming van alle relevante informatie 
tussen nationale toezichthoudende 
autoriteiten moet centraal staan bij de 
maatregelen die de Autoriteit neemt.

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 binnen het Europees Systeem voor 
Financieel Toezicht te worden belast. De 
doorstroming van alle relevante informatie 
tussen nationale toezichthoudende 
autoriteiten moet centraal staan bij de 
maatregelen die de Autoriteit neemt.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) 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.

(27) 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. Om aan te tonen dat zij zich van 
haar taken gekweten heeft, moet de 
Autoriteit een economische analyse 
verrichten van de markten en de gevolgen 
van potentiële marktontwikkelingen voor 
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die markten.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Gezien de mondialisering van de 
financiële diensten en het toegenomen 
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.

(28) Gezien de mondialisering van de 
financiële diensten en het toegenomen 
belang van internationale normen, dient de 
Autoriteit de Europese Unie te 
vertegenwoordigen in de dialoog en de 
samenwerking met toezichthouders buiten 
de Unie. De nationale bevoegde 
autoriteiten kunnen een bijdrage blijven 
leveren aan fora die betrekking hebben op 
nationale aangelegenheden en 
belangrijke kwesties waarvoor zij binnen 
een college van toezichthouders 
hoofdtoezichthouder zijn.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) 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 

(31) 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 en het Europees Comité voor 
systeemrisico’s moeten alle relevante 
informatie met elkaar 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 
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tot de Autoriteit of een nationale 
toezichthoudende autoriteit richt, moet de 
Autoriteit hieraan een follow-up geven.

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 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De Autoriteit moet in voorkomend 
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 Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen worden opgericht die 
evenwichtig is samengesteld uit 
communautaire verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
bedrijfspensioenfondsen (daaronder 
begrepen in voorkomend geval 
institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), hun werknemers, en 
consumenten en andere retailgebruikers 
van verzekerings-, herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten, daaronder 
begrepen kmo's. De Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen moet actief als schakel 
fungeren met andere door de Commissie of 
de communautaire wetgeving ingestelde 
gebruikersgroepen op het gebied van 
financiële diensten.

(32) De Autoriteit moet over technische 
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 ervoor te zorgen dat alle 
beste praktijken voor hoogwaardige 
regelgeving zijn nageleefd. Om 
doeltreffende externe assistentie te 
kunnen bieden, moet een 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
worden opgericht die evenwichtig is 
samengesteld uit verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen en 
bedrijfspensioenfondsen in de Europese 
Unie (daaronder begrepen in voorkomend 
geval institutionele beleggers en andere 
financiële instellingen die zelf financiële 
diensten gebruiken), vakbonden, 
academici en consumenten en andere 
retailgebruikers van verzekerings-, 
herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten, daaronder 
begrepen kmo's. De Stakeholdersgroep 
inzake verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen moet actief als schakel 
fungeren met andere door de Commissie of 
de EU-wetgeving ingestelde 
gebruikersgroepen op het gebied van 
financiële diensten.
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Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) 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 
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.

(33) 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 
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 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 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 
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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 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Een raad van toezichthouders, die 
bestaat uit de hoofden van de 
desbetreffende nationale toezichthoudende 
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 
systeemrisico’s 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.

(35) Een raad van toezichthouders, die 
bestaat uit de hoofden van de 
desbetreffende nationale toezichthoudende 
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 
systeemrisico’s, de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Banken) 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.

Or. en
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Een voltijdse voorzitter, die door de
raad van toezichthouders via een openbaar 
vergelijkend onderzoek wordt geselecteerd, 
moet de Autoriteit vertegenwoordigen. Het 
management van de Autoriteit moet 
worden toevertrouwd aan een uitvoerend 
directeur, die het recht moet hebben zonder 
stemrecht aan de vergaderingen van de 
raad van toezichthouders en de raad van 
bestuur deel te nemen.

(37) Een voltijdse voorzitter, die via een 
openbaar vergelijkend onderzoek, dat door 
de Commissie wordt beheerd en na afloop 
waarvan de Commissie een lijst opstelt, 
door het Europees Parlement wordt 
geselecteerd, moet de Autoriteit 
vertegenwoordigen Het management van 
de Autoriteit moet worden toevertrouwd 
aan een uitvoerend directeur, die het recht
moet hebben zonder stemrecht aan de 
vergaderingen van de raad van 
toezichthouders en de raad van bestuur 
deel te nemen.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om sectoroverschrijdende consistentie 
in de activiteiten van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten te 
verzekeren, moeten deze autoriteiten nauw 
samenwerken in een Gemengd Comité van 
Europese toezichthoudende autoriteiten, en 
in voorkomend geval gemeenschappelijke 
standpunten bereiken. Het Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten dient alle taken van het 
Gemengd Comité voor financiële 
conglomeraten over te nemen. Waar dit 
relevant is, moeten besluiten die eveneens 
binnen het bevoegdheidsgebied van de 
Europese Bankautoriteit of de Europese
Autoriteit voor effecten en markten
liggen, parallel door de betrokken 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
worden vastgesteld.

(38) Om sectoroverschrijdende consistentie 
in de activiteiten van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten te 
verzekeren, moeten deze autoriteiten nauw 
samenwerken via de Europese 
toezichthoudende autoriteiten (het 
“Gemengd Comité”) en in voorkomend 
geval gemeenschappelijke standpunten 
bereiken. Het Gemengd Comité dient de 
taken van de drie Europese 
toezichthoudende autoriteiten met 
betrekking tot financiële conglomeraten te 
coördineren. Waar dit relevant is, moeten 
besluiten die eveneens binnen het 
bevoegdheidsgebied van de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Banken) of 
de Europese toezichthoudende autoriteit 
(Effecten en markten) liggen, parallel door 
de betrokken Europese toezichthoudende 
autoriteiten worden vastgesteld. Het 
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Gemengd Comité moet op basis van 
jaarlijks rotatiesysteem worden 
voorgezeten door de voorzitters van de 
drie Europese toezichthoudende 
autoriteiten. De voorzitter van het 
Gemengd Comité moet ondervoorzitter 
van het Europees Comité voor 
systeemrisico’s zijn. Het Gemengd Comité 
moet een permanent secretariaat hebben 
dat bestaat uit gedetacheerd personeel van 
de drie Europese toezichthoudende 
autoriteiten, ten einde informele 
informatiedeling en de totstandbrenging 
van een gemeenschappelijke cultuur 
binnen de drie Europese 
toezichthoudende autoriteiten mogelijk te 
maken. 

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Om haar autonomie en 
onafhankelijkheid geheel en al te 
waarborgen, moet de Autoriteit de 
beschikking krijgen over een autonome 
begroting met inkomsten uit hoofdzakelijk 
verplichte bijdragen van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten en uit de 
algemene begroting van de Europese Unie. 
De communautaire begrotingsprocedure 
moet van toepassing zijn wat de 
communautaire bijdrage betreft. De 
Rekenkamer moet de rekeningen 
controleren.

(40) Om haar autonomie en 
onafhankelijkheid geheel en al te 
waarborgen, moet de Autoriteit de 
beschikking krijgen over een autonome 
begroting met inkomsten uit de algemene 
begroting van de Europese Unie en alle 
vergoedingen die aan de Autoriteit 
worden betaald in de gevallen als bedoeld 
in de relevante rechtsinstrumenten van de 
Europese Unie. De begrotingsprocedure 
van de Europese Unie moet van toepassing 
zijn wat de EU-bijdrage betreft. De 
Rekenkamer moet de rekeningen 
controleren.

Or. en
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Amendement 28

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 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) het verbeteren 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 
verzekeringnemers en andere 
begunstigden, iii) het verzekeren van de 
integriteit, efficiëntie en ordelijke werking 
van de financiële markten, iv) het bewaren 
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.

4. De doelstelling van de Autoriteit is bij te 
dragen tot: i) het verbeteren 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 
verzekeringnemers en andere 
begunstigden, iii) het verzekeren van de 
integriteit, efficiëntie en ordelijke werking 
van de financiële markten, iv) het bewaren 
van de stabiliteit van het financieel 
systeem, v) de versterking van de 
internationale toezichthoudende 
coördinatie, daarbij rekening houdend met 
de noodzaak voor meer mededinging en 
innovatie op de interne markt te zorgen en 
het wereldwijde concurrentievermogen te 
waarborgen, 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 en het 
verstrekken van adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.
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Or. en

Amendement 30

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.

5. De Autoriteit maakt deel uit van het 
Europees Systeem voor Financieel 
Toezicht, hierna het "ESFT" genoemd

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Krachtens het beginsel van loyale 
samenwerking van artikel 4, lid 3 van het 
EU-Verdrag werken de partijen in 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 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 33

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 nationale 
toezichthoudende autoriteiten te 
bemiddelen en een schikking te treffen, een 
coherente werking van de colleges van 
toezichthouders te bevorderen en 
maatregelen te nemen in noodsituaties;

b) bijdragen tot een consistente toepassing 
van de EU-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 nationale 
toezichthoudende autoriteiten te 
bemiddelen en een schikking te treffen, een 
coherente werking van de colleges van 
toezichthouders te waarborgen en 
maatregelen te nemen, onder meer  in 
noodsituaties;

Or. en

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) beoordelen van de beschikbaarheid 
en kwaliteit van producten en diensten 
inzake verzekeringen en 
bedrijfspensioenen voor individuele 
personen en voor het bedrijfsleven in de 
hele Europese Unie;

Or. en

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) bevorderen van de bescherming van 
beleggers;
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Or. en

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quinquies) opzetten van een 
gegevensbank van geregistreerde 
marktdeelnemers in haar ambtsgebied en, 
indien dat in de in artikel 1, lid 2
genoemde wetgeving is gespecificeerd, op 
centraal niveau;

Or. en

Amendement 38

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 marktdeelnemers.

Or. en
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Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Autoriteit kan technische normen 
ontwikkelen om niet-essentiële onderdelen 
van de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgevingshandelingen aan te vullen, te 
actualiseren en te wijzigen. De technische 
normen houden geen beleidsbeslissingen 
in en inhoudelijk vallen zij onder de 
gewone wetgeving. 

Or. en

Amendement 40

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. 

1 bis. De Autoriteit houdt 
publieksraadplegingen met alle 
stakeholders alvorens richtsnoeren en 
aanbevelingen te geven, en analyseert de 
mogelijke gerelateerde kosten en baten 
alvorens ontwerpnormen vast te stellen, in 
lijn met onder nationale autoriteiten 
gehanteerde beste praktijken.  De 
Autoriteit verzoekt de in artikel 22 
bedoelde Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen om opinies of advies.

Or. en

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2 ter. Binnen drie maanden na ontvangst 
van de ontwerpnormen besluit de 
Commissie of zij de ontwerpnormen 
bevestigt, gedeeltelijk bevestigt of 
verwerpt. 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 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen 

Or. en

Amendement 44

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 quater. 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 worden 
door de Commissie vastgesteld in de vorm 
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van verordeningen of besluiten.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om de in artikel 7 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt voor onbepaalde tijd aan de 
Commissie verleend, behoudens 
andersluidende bepalingen in de 
sectorwetgeving. 
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 
Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen 7 ter en 7 
quater.
4. De Autoriteit vermeldt in haar 
jaarverslag welke nationale autoriteiten 
de technische normen niet nageleefd 
hebben.

Or. en

Amendement 46

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 
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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 
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 besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quater
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
vier maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad kan deze 
periode met twee maanden worden 
verlengd.
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben aangetekend 
tegen de gedelegeerde handeling, wordt 
deze bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en treedt zij in 



PR\803318NL.doc 33/75 PE438.410v01-00

NL

werking op de daarin vermelde datum. 
Voor het verstrijken van die termijn 
kunnen het Europees Parlement en de 
Raad in uitzonderlijke en naar behoren 
gemotiveerde gevallen beide de 
Commissie laten weten niet voornemens te 
zijn bezwaar aan te tekenen tegen een 
gedelegeerde handeling.  In dergelijke 
gevallen wordt de gedelegeerde handeling 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt zij in werking 
op de daarin vermelde datum.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen een 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, geeft aan om welke redenen zij 
dit doet.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quinquies
Niet-bevestiging of gedeeltelijke 

bevestiging van gedelegeerde handelingen
1. Wanneer de Commissie de 
ontwerpnormen niet of slechts gedeeltelijk 
bevestigt, 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 of de Raad 
om hun meningsverschillen uiteen te 
zetten en toe te lichten. 

Or. en
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 
richtsnoeren en aanbevelingen die tot 
nationale toezichthoudende autoriteiten of 
financiële instellingen worden gericht. 

Or. en

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Alvorens richtsnoeren en 
aanbevelingen te geven, houdt de 
Autoriteit publieksraadplegingen met alle 
stakeholders en analyseert zij de 
mogelijke gerelateerde kosten en baten, in 
lijn met gevestigde beste praktijken van de 
nationale autoriteiten.  De Autoriteit 
verzoekt de in artikel 22 bedoelde 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
om opinies en advies.

Or. en
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Binnen twee maanden nadat een 
richtsnoer of een aanbeveling is gegeven, 
beslist elke nationale toezichthoudende
autoriteit of zij voornemens is aan die 
richtsnoeren en aanbevelingen te voldoen. 
Wanneer zij niet voornemens is daaraan 
te voldoen, stelt zij de Autoriteit daarvan 
in kennis, met opgave van redenen. De 
Autoriteit maakt deze redenen bekend.

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Autoriteit vermeldt in haar jaarlijks 
verslag welke nationale autoriteiten niet 
aan de uitgevaardigde richtsnoeren en 
aanbevelingen hebben voldaan, alsook 
hoe zij ervoor wil zorgen dat de bevoegde 
autoriteiten in de toekomst aan haar 
aanbevelingen en richtsnoeren zullen 
voldoen.

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ingeval een nationale toezichthoudende 
autoriteit de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving niet juist heeft toegepast, met 
name door niet te verzekeren dat een 
financiële instelling de in die wetgeving 
vastgestelde eisen vervult, beschikt de 

1. Ingeval een nationale toezichthoudende 
autoriteit de in artikel 1, lid 2, genoemde 
wetgeving, waaronder begrepen de 
overeenkomstig artikel 7 vastgestelde 
technische normen, niet juist heeft 
toegepast, met name door niet te 
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Autoriteit over de in de leden 2, 3 en 6, van 
onderhavig artikel genoemde 
bevoegdheden. 

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 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 56

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

Or. en

Amendement 57

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

6. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 258 van het 
Verdrag kan, indien een nationale 
toezichthoudende 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 
nationale toezichthoudende autoriteit tijdig 
te verhelpen om neutrale 
concurrentievoorwaarden op de markt te 
behouden of te herstellen of de ordelijke 
werking en de integriteit van het financieel 
systeem te verzekeren, de Autoriteit, indien
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 EU-
recht, met inbegrip van de stopzetting van 
haar activiteiten.

Or. en
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Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 59

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 de Commissie, 
op aanbeveling van het ECSR, een tot de 
Autoriteit gericht besluit nemen waarin 
bepaald wordt dat er sprake is van een 
noodsituatie in de zin van deze
verordening.

Or. en

Amendement 60

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De door het ECSR getrokken 
conclusie wordt nadien besproken tussen 
de voorzitter van het ECSR, het Europees 
Parlement en de bevoegde commissaris en 
wordt zo spoedig mogelijk van kracht.
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Or. en

Amendement 61

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

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

Or. en

Amendement 62

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie kan haar 
overeenkomstig lid 1 genomen besluit 
over een aanbeveling van het ECSR op 
verzoek van het Europees Parlement of de 
Raad intrekken.

Or. en
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Amendement 63

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 64

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

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

Or. en
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Amendement 65

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

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Indien aan het einde van de 
verzoeningsfase de nationale 
toezichthoudende autoriteiten er niet in 
geslaagd zijn tot een overeenkomst te 
komen, kan de Autoriteit een besluit nemen 
om het meningsverschil te schikken en de 
partijen op te dragen specifieke 
maatregelen te nemen of van maatregelen
af te zien, overeenkomstig het EU-recht. 

Or. en

Amendement 67

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 nationale 
toezichthoudende autoriteit het besluit van 

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

de Autoriteit niet naleeft en er daardoor 
niet in slaagt te verzekeren dat een 
financiële instelling voldoet aan de eisen 
die krachtens de in artikel 1, lid 2, 
genoemde wetgeving rechtstreeks op haar 
toepasselijk zijn, de Autoriteit een tot een 
financiële instelling gericht individueel 
besluit nemen op grond waarvan de 
financiële instelling de nodige maatregelen 
dient te nemen om te voldoen aan haar 
verplichtingen op grond van het EU-recht, 
met inbegrip van de stopzetting van haar 
activiteiten. 

Or. en

Amendement 68

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 de leden 
3 of 4, dienen verenigbaar te zijn met die 
besluiten.

Or. en

Amendement 69

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 70

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 
(Gemengd Comité) schikt overeenkomstig 
artikel 11 meningsverschillen die tussen 
krachtens artikel 42 handelende bevoegde 
autoriteiten kunnen ontstaan.

Or. en

Amendement 71

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 “nationale 
toezichthoudende 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, voor zover zij dit 
passend acht, aan de colleges van 
toezichthouders deel. In het kader van die 
deelname wordt zij beschouwd als een 
“nationale toezichthoudende 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 72

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 
rapportage- en boekhoudnormen;

Or. en

Amendement 73

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 nationale 
toezichthoudende autoriteiten 
aanbevelingen richten.

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

Or. en

Amendement 74

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
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Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 - alinea 2 - inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Autoriteit neemt in haar analyse een 
economische analyse op van de markten 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen 
en de gevolgen van potentiële 
marktontwikkelingen voor die markten. 
Met name neemt de Autoriteit, in 
samenwerking met het ECSR, het initiatief 
tot het op schaal van de Europese Unie
beoordelen van de veerkracht van 
financiële instellingen bij ongunstige 
marktontwikkelingen en treedt zij daarbij 
als coördinator op. Hiertoe ontwikkelt zij 
voor toepassing door de nationale 
toezichthoudende autoriteiten:

Or. en
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Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 78

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. De 
nationale bevoegde autoriteiten kunnen 
een bijdrage blijven leveren aan die fora 
voorzover die betrekking hebben op 
nationale kwesties en belangrijke kwesties 
waarvoor zij binnen een college van
toezichthouders hoofdtoezichthouder zijn. 

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de bevoegdheden van de 
communautaire instellingen kan de 

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

landen. Zij kan administratieve regelingen 
met internationale organisaties en 
overheidsinstanties van derde landen 
sluiten.

Or. en

Amendement 80

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.

2. 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 81

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 82

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit kan tevens verzoeken op De Autoriteit kan tevens verzoeken op 
gezette tijden informatie te verstrekken. 
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gezette tijden informatie te verstrekken. Voor de verzoeken wordt gebruik gemaakt 
van modellen voor verslaglegging.

Or. en

Amendement 83

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op verzoek van een nationale 
toezichthoudende autoriteit van een 
lidstaat verstrekt de Autoriteit alle 
informatie die nodig is om die nationale 
autoriteit in staat te stellen haar taken te 
vervullen, mits de betroffen nationale 
autoriteit passende regelingen inzake 
vertrouwelijkheid heeft ingevoerd.

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
werkt met het ECSR samen.

1. De Autoriteit werkt met het ECSR 
samen.

Or. en

Amendement 85

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, 

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, 
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worden op met redenen omkleed verzoek 
onverwijld aan het ECSR verstrekt, als 
bepaald in artikel [15] van Verordening 
(EG) nr. …./… [ECSR].

worden op met redenen omkleed verzoek 
onverwijld aan het ECSR verstrekt, als 
bepaald in artikel [15] van Verordening 
(EU) nr. …./… [ECSR]. De Autoriteit stelt 
een passend protocol op voor de 
ontsluiting van vertrouwelijke informatie 
over afzonderlijke financiële instellingen.

Or. en

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Om te assisteren bij de raadpleging van 
stakeholders op gebieden die relevant zijn 
voor de taken van de Autoriteit wordt een 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen 
opgericht.

Or. en

Amendement 87

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen, die uit 30 leden is 
samengesteld, zijn de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en
verzekeringstussenpersonen en
bedrijfspensioenfondsen in de Europese 
Unie, werknemersvertegenwoordigers
(zoals vakbonden) alsmede consumenten 
en gebruikers van de verzekerings-, 
herverzekerings- en 
bedrijfspensioendiensten evenwichtig 
vertegenwoordigd. Ten minste vijf van de 
leden zijn onafhankelijke academici van 
het hoogste niveau. 

Or. en
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Amendement 88

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 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 90

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
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Amendement 91

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 nationale 
toezichthoudende autoriteit van het besluit 
van de Autoriteit, de Autoriteit en de 
Commissie ervan in kennis stellen dat de 
nationale toezichthoudende autoriteit het 
besluit niet zal uitvoeren.

2. Indien een lidstaat meent dat een op 
grond van artikel 11, lid 2, genomen besluit 
aan zijn budgettaire verantwoordelijkheden 
afbreuk doet, stelt hij binnen tien 
werkdagen na kennisgeving aan de 
nationale toezichthoudende autoriteit van 
het besluit van de Autoriteit, de Autoriteit, 
de Commissie en het Europees Parlement
ervan in kennis dat de nationale 
toezichthoudende autoriteit het besluit niet 
zal uitvoeren.

Or. en

Amendement 92

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 toont hij in een 
effectbeoordeling duidelijk aan hoe het 
besluit aan zijn budgettaire 
verantwoordelijkheden afbreuk doet.

Or. en

Amendement 93

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 

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 
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wordt gehandhaafd of herroepen. 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 94

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 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 96

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het hoofd van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteit die bevoegd is 
voor het toezicht op financiële instellingen 
in elke lidstaat. Indien er in een lidstaat 
meer dan één bevoegde autoriteit is, wordt 
het hoofd van een van die autoriteiten 
door de autoriteiten aangewezen als 
vertegenwoordiger in de raad van 
toezichthouders;

b) het hoofd van de betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteit die bevoegd is 
voor het toezicht op financiële instellingen 
in elke lidstaat. Indien er op het 
grondgebied waarop de lidstaat 
verantwoordelijk is voor de toepassing van 
het EU-recht, meer dan een bevoegde 
autoriteit is, delen de hoofden van deze 
organisaties de vertegenwoordiging in de 
raad van toezichthouders en besluiten zij 
onderling hoe zij hun gedeelde 
vertegenwoordigende rol zullen vervullen, 
met inbegrip van stemmingen uit hoofde 
van artikel 29.

Or. en

Amendement 97

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 nationale toezichthoudende 
autoriteiten welke partij zijn bij de 
overeenkomst.

2. Voor de toepassing van artikel 11 roept 
de raad van toezichthouders om schikking 
van het meningsverschil te 
vergemakkelijken een onafhankelijk panel 
bijeen bestaande uit de voorzitter, twee 
leden van de raad van toezichthouders en 
vier personen die op een door de voorzitter 
bijgehouden lijst staan. Geen van de raad 
van toezichthouders afkomstige leden van 
het panel behoort tot een bij het 
meningsverschil betrokken nationale 
toezichthoudende autoriteit of heeft enig 
belang in het conflict. Het panel besluit 
met eenvoudige meerderheid van 
stemmen.

Or. en
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Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 27

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 99

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 met de Autoriteit verband 
houdende taken.

Or. en

Amendement 100

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 7, 
8 en alle op grond van hoofdstuk VI 
vastgestelde maatregelen en besluiten, op 
basis van gekwalificeerde meerderheid van 

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

zijn leden, als bepaald in artikel 16 van het 
EU-Verdrag. 

Or. en

Amendement 101

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 102

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 103

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Beslissingen van de raad van bestuur 
worden genomen met een meerderheid van 
de door de raad van toezichthouders 
gekozen aanwezige leden. Elk van deze 
leden heeft één stem. 
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Or. en

Amendement 104

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 105

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
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Amendement 106

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 hen. De aldus gekozen kandidaat 
wordt benoemd door de raad van 
toezichthouders.

Or. en

Amendement 107

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

Amendement 108

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
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Amendement 109

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 110

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

Amendement 111

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, 
ook 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 of zijn vervanger een 
verklaring af voor het Europees Parlement 
en beantwoordt hij de vragen van de leden 
van het Europees Parlement.

Or. en
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Amendement 112

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 113

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In aanvulling op de in de artikelen 7 
bis, 8, 9, 10, 11 bis en 18 bedoelde 
informatie, bevat het verslag ook 
gedetailleerde gegevens over de reikwijdte 
van de interactie tussen de Autoriteit en 
Europees Comité voor systeemrisico's, 
alsook, indien van toepassing, een reactie 
op adviezen en rapporten van de 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen, 
herverzekeringen en bedrijfspensioenen. 
Ook bevat het alle relevante informatie 
waarom het Europees Parlement op ad 
hoc-basis verzoekt.

Or. en

Amendement 114

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, 

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 
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relevante ervaring met betrekking tot 
financieel toezicht en financiële 
regelgeving en managementervaring.

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 115

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 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit maakt deel uit van het 
ESFT, dat als netwerk van 
toezichthouders functioneert.

1. De Autoriteit maakt deel uit van het 
ESFT, met als hoofddoel 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, met voldoende 
bescherming voor gebruikers van 
financiële diensten.

Or. en
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Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het in artikel 40 bedoelde Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten;

e) de in artikel 40 bedoelde Europese 
toezichthoudende autoriteit (Gemengd 
Comité);

Or. en

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) het Europees Comité voor 
systeemrisico's.

Or. en

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Autoriteit werkt regelmatig en nauw 
samen met deze autoriteiten, zorgt voor de 
intersectorale samenhang van de 
werkzaamheden en bepaalt met de 
Europese Bankautoriteit en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten via 
het bij artikel 40 opgerichte 
Gemengd Comité van Europese toezichtho
udende autoriteiten een gemeenschappelijk 
standpunt op het gebied van het toezicht op 
financiële conglomeraten en andere 
intersectorale kwesties.

3. De Autoriteit werkt regelmatig en nauw 
samen met deze autoriteiten, zorgt voor de 
intersectorale samenhang van de 
werkzaamheden en bepaalt met de 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Banken) en de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Effecten en 
markten) via de bij artikel 40 opgerichte 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Gemengd Comité) en het Europees 
Comité voor systeemrisico’s een 
gemeenschappelijk standpunt op het gebied 
van het toezicht op financiële 
conglomeraten en andere intersectorale 
kwesties.

Or. en
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Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Afdeling 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

GEMENGD COMITÉ VAN EUROPESE 
TOEZICHTHOUDENDE 
AUTORITEITEN

EUROPESE TOEZICHTHOUDENDE 
AUTORITEIT (GEMENGD COMITÉ)

Or. en

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Hierbij wordt de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Gemengd 
Comité) (het "Gemengd Comité) 
opgericht, die haar hoofdkwartier in 
Brussel heeft.

Or. en

Amendement 122

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 
Bankautoriteit en de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten. 

2. Het Gemengd Comité dient als forum 
waarmee de Autoriteit regelmatig en nauw 
samenwerkt en zorgt voor de intersectorale 
samenhang en kennisvergaring met de 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Banken) en de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Effecten en 
markten), met name op het gebied van:. 

- financiële conglomeraten;
- financiële verslaglegging en controle;
- microprudentiële analyses voor 
financiële stabiliteit;
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- retail-investeringsproducten;
- maatregelen tegen witwaspraktijken; en
- informatie-uitwisseling met het 
Europees Comité voor systeemrisico's en 
de Europese toezichthoudende 
autoriteiten;

Or. en

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Autoriteit stelt adequate middelen 
ter beschikking voor de administratieve 
ondersteuning van het Gemengd Comité 
van Europese toezichthoudende 
autoriteiten. Deze omvatten personele, 
administratieve, infrastructuur- en 
operationele kosten.

3. Het Gemengd Comité heeft een 
permanent secretariaat dat bestaat uit 
gedetacheerd personeel van de drie 
Europese toezichthoudende autoriteiten. 
De Autoriteit draagt met passende 
middelen bij in de huishoudelijke, 
infrastructuur- en werkingskosten.

Or. en

Amendement 124

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 Bankautoriteit 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 125

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 het 
bestuur van het Gemengd Comité van 
Europese toezichthoudende autoriteiten en 
van de in artikel 43 bedoelde subcomités 
bij te wonen.

Or. en

Amendement 126

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 het Gemengd 
Comité wordt via een jaarlijks 
rotatiesysteem toegekend één der 
voorzitters van de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Banken), de 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Verzekeringen en bedrijfspensioenen) en 
de Europese toezichthoudende autoriteit 
(Effecten en markten). De voorzitter van 
het Gemengd Comité is ondervoorzitter 
van het Europees Comité voor 
systeemrisico’s.

Or. en

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten stelt zijn 
reglement van orde vast en maakt het 

4. Het Gemengd Comité stelt zijn 
reglement van orde vast. In het reglement 
kunnen verdere details worden bepaald 
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bekend. In het reglement kunnen verdere 
details worden bepaald over extra 
deelnemers aan de vergaderingen van het 
Gemengd Comité.

over extra deelnemers aan de 
vergaderingen van het Gemengd Comité.

Or. en

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten vergadert 
ten minste om de twee maanden.

Het bestuur van het Gemengd Comité 
vergadert ten minste om de twee maanden.

Or. en

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van artikel 42 wordt bij het 
Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten een 
subcomité inzake financiële conglomeraten 
opgericht.

In het kader van artikel 42 wordt bij het 
Gemengd Comité een subcomité inzake 
financiële conglomeraten opgericht.

Or. en

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het subcomité kiest uit zijn leden een 
voorzitter, die ook lid is van het Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten.

Het subcomité kiest uit zijn leden een 
voorzitter, die ook lid is van het Gemengd 
Comité.

Or. en
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Amendement 131

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 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten.

1. De raad van beroep is een 
gemeenschappelijk orgaan van de drie 
Europese toezichthoudende autoriteiten.

Or. en

Amendement 132

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 nationale toezichthoudende 
autoriteiten of van andere nationale of 
communautaire instellingen die bij de 
activiteiten van de Autoriteit betrokken 
zijn.

2. De raad van beroep bestaat uit zes leden 
en zes vervangers. Hij wordt gevormd door 
personen van hoog aanzien die bewezen 
hebben op een voldoende hoog niveau 
over relevante kennis en beroepservaring, 
ook op het vlak van toezicht, te 
beschikken in de sectoren banken, 
verzekeringen, effectenmarkten of op het 
gebied van andere financiële diensten, en 
ten minste twee leden met voldoende 
deskundigheid op juridisch gebied om 
deskundig juridisch advies te kunnen 
verstrekken over de wijze waarop de 
Autoriteit haar bevoegdheden uitoefent.

Or. en

Amendement 133

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 

3. De leden van de raad van beroep en hun
vervangers worden na een in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
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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. 

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. 

Or. en

Amendement 134

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. …/… [EBA] en Verordening (EG) 
nr. …/… [EAEM]. 

Schrappen

Or. en

Amendement 135

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 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Autoriteit, de Europese 
Bankautoriteit en de Europese Autoriteit 

6. De Autoriteit, de Europese 
toezichthoudende autoriteit (Banken) en 
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voor effecten en markten zorgen voor 
adequate operationele en secretariële 
ondersteuning van de raad van beroep.

de Europese toezichthoudende autoriteit 
(Effecten en markten) zorgen via het 
Gemengd Comité voor adequate 
operationele en secretariële ondersteuning 
van de raad van beroep.

Or. en

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De leden van de raad van beroep zijn 
onafhankelijk bij het nemen van hun 
besluiten. Zij zijn niet gebonden aan enige 
instructie. Zij mogen geen enkele andere 
taak verrichten in de Autoriteit zelf of in de 
raad van bestuur of de raad van 
toezichthouders van de Autoriteit. 

1. De leden van de raad van beroep zijn 
onafhankelijk bij het nemen van hun 
besluiten. Zij zijn niet gebonden aan enige 
instructie. Zij mogen geen enkele andere 
taak verrichten in de Autoriteit zelf of in de 
raad van bestuur of de raad van 
toezichthouders van de Autoriteit, noch op 
hetzelfde moment bij andere Europese 
instellingen of nationale autoriteiten 
werken.

Or. en

Amendment 138

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 139

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 140

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 141

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 142

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 143

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 144

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In geval van niet-contractuele 
aansprakelijkheid vergoedt de Autoriteit 
overeenkomstig de algemene beginselen 
die de wetgevingen van de lidstaten 
gemeen hebben, alle schade die door de
Autoriteit zelf of door het personeel ervan 
bij de uitoefening van hun taken is 
veroorzaakt. Het Hof van Justitie heeft 
rechtsbevoegdheid in geschillen over de 
vergoeding van dergelijke schade.

1. In geval van niet-contractuele 
aansprakelijkheid vergoedt de Autoriteit 
overeenkomstig de algemene beginselen 
die de wetgevingen van de lidstaten 
gemeen hebben, de verwijtbare schade die 
door de Autoriteit zelf of door het 
personeel ervan bij de uitoefening van hun 
taken is veroorzaakt. Het Hof van Justitie 
heeft rechtsbevoegdheid in geschillen over 
de vergoeding van dergelijke schade.
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Or. en

Amendement 145

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
wetgeving, zelfs na beëindiging van hun 
functie. 

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 
beëindiging van hun functie. 

Or. en

Amendement 146

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Landen die geen lid zijn van de Europese 
Unie en die met de Gemeenschap 
overeenkomsten hebben gesloten waardoor 
zij het Gemeenschapsrecht binnen het in 
artikel 1, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsgebied van de Autoriteit 
hebben vastgesteld en toepassen, mogen 
deelnemen aan de werkzaamheden van de 
Autoriteit.

1. Landen die geen lid zijn van de 
Europese Unie en die met de Gemeenschap 
overeenkomsten hebben gesloten waardoor 
zij het Gemeenschapsrecht binnen het in 
artikel 1, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsgebied van de Autoriteit 
hebben vastgesteld en toepassen, mogen 
deelnemen aan de werkzaamheden van de 
Autoriteit.

Or. en
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Amendement 147

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. 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, voor zover 
daartoe overeenkomsten zijn gesloten met 
de Unie. 

Or. en

Amendement 148

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de opstelling van haar verslag houdt 
de Commissie rekening met de voorstellen 
die de bij artikel 22 opgerichte 
Stakeholdersgroep inzake verzekeringen 
en herverzekeringen, de bij artikel 26 
opgerichte raad van toezichthouders en 
het bij artikel 40 opgerichte Gemengd 
Comité hebben geformuleerd met 
betrekking tot de ontwikkeling van de 
Autoriteit en het ESFT. Deze voorstellen 
vormen een bijlage bij het door de 
Commissie te publiceren verslag. De 
Commissie houdt ook rekening met de 
gezichtspunten van andere 
stakeholdersgroepen.

Or. en
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Amendement 149

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verslag beoordeelt onder meer de 
prestaties van de autoriteiten in het licht 
van artikel 6, de toepassing van de 
vrijwaringsclausule als bedoeld in artikel 
23 en de werking van het ESFT in het 
licht van artikel 39. Het bevat voorstellen 
over de wijze waarop de rol van de 
Autoriteit en het ESFT verder kan worden 
uitgebouwd met het oog op de 
totstandbrenging van een geïntegreerde 
Europese toezichtarchitectuur, en indien 
noodzakelijk ook voorstellen voor 
wijzigingen van de sectorwetgeving in het 
Verdrag.

Or. en

Amendement 150

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 dient gebaseerd te zijn op 
uitgebreide raadpleging, onder meer van 
de Stakeholdersgroep inzake 
verzekeringen, herverzekeringen en 
bedrijfspensioenen.

Schrappen

Or. en
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TOELICHTING

Achtergrond

Sinds de invoering van het Actieplan voor financiële diensten heeft het Parlement een centrale 
rol gespeeld bij de opbouw van een interne markt voor de financiële diensten. Daarbij heeft het 
actief bijgedragen aan harmonisering, transparantie en eerlijke concurrentie, en heeft het 
tegelijkertijd gezorgd voor bescherming van beleggers en consumenten.

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 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). Bovendien werden in diverse specifieke wetgevingsteksten de 
kernbeginselen uitgewerkt of de richting aangegeven voor hoe de toekomstige 
toezichtarchitectuur van de Europese Unie eruit moest gaan zien (verslag-Skinner over Solvency 
II; verslag-Gauzès over de CRA-verordening.

In alle resoluties van het Europees Parlement werd de Europese Commissie opgeroepen te 
onderzoeken hoe vooruitgang kan worden geboekt op de weg naar een meer geïntegreerde 
toezichtstructuur, parallel met het streven naar een geïntegreerde interne markt voor financiële 
diensten. Ook werd gewezen op het belang van effectief toezicht op de systeemrisico's en 
prudentiële risico's van de belangrijkste marktspelers. Macroprudentieel onderzoek en 
crisisbeheer moeten deel uitmaken van het mandaat om de financiële stabiliteit te beschermen. 
Het Europees Parlement steunt op de middellange termijn de ontwikkeling van toezicht op EU-
niveau voor grensoverschrijdende instellingen en de totstandbrenging van een Europees 
mechanisme om de crises waarmee zij te maken kunnen krijgen, op te lossen.

De Europese Commissie besloot een groep van deskundigen op hoog niveau bijeen te roepen, die 
voorstellen moest doen voor de aanscherping van de Europese toezichtregelingen. In 
februari 2009 presenteerde de groep-de Larosière zijn verslag en op 23 september 2009 kwam de 
Commissie met concrete wetsvoorstellen voor:

– de oprichting van een netwerk van nationale financiële toezichthouders die hand in hand met 
een nieuwe Europese Toezichtautoriteit (ESA) moet werken. Deze Autoriteit moet drie pijlers 
hebben: elke pijler steunt op de Europese toezichtcomités5, dus een pijler voor banken (ESA 
(Banken)), een pijler voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (ESA (Verzekeringen en 
bedrijfspensioenen) en een pijler voor effecten en markten (ESA (Effecten en markten), 
waarbij een "Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteit zal zorgen voor 

                                               
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.
5 Het gaat om het Comité van Europese bankentoezichthouders (CEBS), het Comité van Europese toezichthouders 
op verzekeringen en bedrijfspensioenen (CEIOPS) en het Comité van Europese effectenregelgevers (CESR).



PR\803318NL.doc 75/75 PE438.410v01-00

NL

passende, geconsolideerde regelgeving en toezicht op de Europese financiële markten;

– de oprichting van het Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR), dat zal worden belast 
met het volgen en evalueren van mogelijke bedreigingen voor de financiële stabiliteit die uit 
macro-economische ontwikkelingen en uit ontwikkelingen in het financiële stelsel als geheel 
voortvloeien. Het ECSR zou vroegtijdig waarschuwen voor zich aandienende systeembrede 
risico's en, waar nodig, aanbevelingen doen om deze risico's aan te pakken1. 

Volgens het Hof van Justitie biedt artikel 95 van het Verdrag (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 passende rechtsgrondslag 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.

Deze wetsvoorstellen werden op 26 oktober 2009 gevolgd door een eerste omnibusrichtlijn tot 
wijziging van 11 richtlijnen met het oog op een duidelijker afbakening van de taken van de 
voorgestelde toezichtarchitectuur. De komende maanden zal deze operatie worden afgerond met 
een tweede omnibusrichtlijn.

                                               
1  Opgemerkt zij dat in onderhavige toelichting de voorstellen tot oprichting van het ESFT door de omvorming van 
de Europese toezichthoudende comités tot ETA's centraal staan. Het voorstel tot oprichting van het ECSR wordt in 
een afzonderlijke toelichting behandeld.


