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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
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 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 rechtsgrondslag.)

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 richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van de Richtlijnen 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 
2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de
bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten 
betreft
(COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
(COM(2009)0576),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 44, artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel 95 van het 
EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0251/2009),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld 
“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 50, artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 114 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het 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 en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken (A7-0000/2010),

1. neemt het hierbij opgenomen standpunt in eerste lezing aan;

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 nationale parlementen. 
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De financiële crisis in 2007/2008 heeft 
grote tekortkomingen in het financiële 
toezicht aan het licht gebracht, zowel wat 
het toezicht op individuele instellingen als 
wat het toezicht op het financiële stelsel als 
geheel betreft. De nationale
toezichtmodellen zijn niet meer berekend 
op de geïntegreerde en onderling verweven 
Europese financiële markten, waarop vele 
financiële ondernemingen 
grensoverschrijdend actief zijn en 
financiële diensten aanbieden aan 
ondernemingen en consumenten. De 
crisis heeft tekortkomingen op het gebied 
van samenwerking, coördinatie, consistente 
toepassing van het communautaire recht 
en vertrouwen tussen nationale 
toezichthouders aan het licht gebracht.

(1) De financiële crisis in 2007/2008 heeft 
grote tekortkomingen in het financiële 
toezicht aan het licht gebracht, zowel wat 
het toezicht op individuele instellingen als 
wat het toezicht op het financiële stelsel als 
geheel betreft. De op nationaal niveau 
georganiseerde toezichtmodellen zijn niet 
meer berekend op de geïntegreerde en 
onderling verweven Europese financiële 
markten, waarop vele financiële 
ondernemingen grensoverschrijdend actief 
zijn. De crisis heeft tekortkomingen op het 
gebied van samenwerking, coördinatie, 
consistente toepassing van het recht van de 
Europese Unie en vertrouwen tussen 
nationale toezichthouders aan het licht 
gebracht.

Or. <Original>en</Original>

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Reeds geruime tijd voor de 
financiële crisis heeft het Europees 
Parlement er met regelmaat toe 
opgeroepen om nog beter te zorgen voor 
een echt gelijk speelveld voor alle actoren 
op EU-niveau. Tegelijkertijd heeft het niet 
nagelaten te wijzen op belangrijke 
omissies in het Europees toezicht op de 
steeds sterker geïntegreerde financiële 
markten (in zijn resoluties van 13 april 
2000 over de mededeling van de 
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Commissie – Tenuitvoerlegging van het 
kader voor financiële markten: een 
actieplan1, van 25 november 2002 over de 
regels inzake bedrijfseconomisch toezicht 
in de Europese Unie2, van 11 juli 2007 
over het beleid op het gebied van 
financiële diensten (2005-2010) –
Witboek3, van 23 september 2008 met 
aanbevelingen aan de Commissie inzake 
hedgefondsen en private equity4, van 9 
oktober 2008 met aanbevelingen aan de 
Commissie betreffende de Lamfalussy 
follow-up: de toekomstige 
toezichtstructuur5, van 22 april 2009 over 
het gewijzigde voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de toegang tot en uitoefening 
van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)6

en van 23 april 2009 over het voorstel
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad over 
ratingbureaus7).
________________________________
1 PB C 40 van 7.2.2001, blz. 453.
2 PB C 25 E van, 29.1.2004, blz. 394.
3 PB C 175 E van 10.7.2008, blz. xx.
4 PB C 8 E van 14.1.2010, blz. 26.
5 PB C 9 E van 15.1.2010, blz. 48.
6 Aangenomen teksten, 
P6_TA(2009)0251.
7 Aangenomen teksten, 
P6_TA(2009)0279.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Opdat het Europese Systeem van 
Financiële Toezichthouders effectief zou 
kunnen werken, zijn wijzigingen van de 
communautaire wetgeving op de 
werkterreinen van de drie Autoriteiten 
noodzakelijk. Deze wijzigingen betreffen 
de definitie van de reikwijdte van bepaalde 
bevoegdheden van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten en de 
integratie van bepaalde bevoegdheden in 
bestaande processen die in de 
desbetreffende communautaire wetgeving 
zijn vastgelegd, alsook wijzigingen om te 
zorgen voor een vlotte en efficiënte 
werking ervan in de context van het 
Europese Systeem van Financiële 
Toezichthouders.

(6) Opdat het Europese Systeem van 
Financiële Toezichthouders effectief zou 
kunnen werken, zijn wijzigingen van de 
wetgeving van de Europese Unie op de 
werkterreinen van de drie Autoriteiten 
noodzakelijk. Deze wijzigingen betreffen 
de definitie van de reikwijdte van bepaalde 
bevoegdheden van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten en de 
integratie van bepaalde bevoegdheden die 
in de wetgeving van de Europese Unie zijn 
vastgelegd, alsook wijzigingen om te 
zorgen voor een vlotte en efficiënte 
werking ervan in de context van het 
Europese Systeem van Financiële 
Toezichthouders.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De oprichting van de drie Europese 
toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) 
moet vergezeld gaan van de opstelling van 
één enkele reeks geharmoniseerde regels
om de eenvormige toepassing te 
garanderen en zo bij te dragen tot een 
efficiëntere werking van de interne markt. 
De verordeningen tot oprichting van het 
ESFT bepalen dat de Europese 
toezichthoudende autoriteiten voorstellen 
voor technische normen kunnen 
ontwikkelen voor de gebieden die 

(7) De oprichting van de drie Europese 
toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) 
moet onder meer vergezeld gaan van de 
opstelling van één enkel wetboek om een
consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing te garanderen en zo 
bij te dragen tot een efficiëntere werking 
van de interne markt.
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specifiek in de relevante wetgeving 
worden vastgelegd, die vervolgens aan de 
Commissie ter vaststelling door middel 
van verordeningen of 
beschikkingen/besluiten moeten worden 
voorgelegd. De relevante wetgeving moet 
de gebieden bepalen waarop de Europese 
toezichthoudende autoriteiten bevoegd 
zijn om voorstellen voor technische 
normen op te stellen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De verordeningen tot oprichting 
van het ESFT bepalen dat de Europese 
toezichthoudende autoriteiten voor de 
gebieden die specifiek in de relevante 
wetgeving worden vastgelegd, voorstellen 
voor technische normen kunnen 
ontwikkelen die vervolgens moeten 
worden voorgelegd aan de Commissie ter 
vaststelling door middel van gedelegeerde 
handelingen of uitvoeringshandelingen 
overeenkomstig de artikelen 290 en 291 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) De relevante wetgeving moet 
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bepalen op welke gebieden de Europese 
toezichthoudende autoriteiten bevoegd 
zijn om voorstellen voor technische 
normen op te stellen en volgens welke 
procedure deze normen worden 
vastgesteld. In het geval van gedelegeerde 
handelingen moeten in de relevante 
wetgeving de in artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie bedoelde elementen, 
voorwaarden en specificaties worden 
vastgesteld, terwijl overeenkomstig artikel 
291 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie in het 
geval van uitvoeringshandelingen de 
regels en algemene beginselen voor de 
wijze waarop controle wordt uitgeoefend 
vooraf moeten worden vastgelegd.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij de identificatie van gebieden voor 
technische normen moet een geschikt 
evenwicht worden nagestreefd tussen de 
opstelling van één enkele reeks 
geharmoniseerde regels, zonder de 
regelgeving onnodig ingewikkeld te 
maken. Er moet geopteerd worden voor 
gebieden waar consistente technische 
regels beduidend zullen bijdragen tot 
financiële stabiliteit, bescherming van de 
depositohouders, verzekeringnemers en 
beleggers, marktefficiëntie en -integriteit, 
en de verstoring van de mededinging en 
de risico's van regelgevingsarbitrage 
zullen elimineren.

(8) Bij de identificatie van gebieden voor 
technische normen moet een geschikt 
evenwicht worden nagestreefd tussen de 
opstelling van één enkele reeks 
geharmoniseerde regels, zonder de 
regelgeving en de handhaving onnodig 
ingewikkeld te maken. Er moet geopteerd 
worden voor gebieden waar consistente 
technische regels beduidend en 
doeltreffend zullen bijdragen tot het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
de relevante wetgeving.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De gebieden waarvoor technische 
normen worden opgesteld, moeten echt 
technisch van aard zijn, en voor de 
ontwikkeling ervan moet de expertise van 
toezichtdeskundigen vereist zijn. In de 
technische normen moeten de voorwaarden 
worden bepaald voor de toepassing van de 
regels die in de door het Europees 
Parlement en de Raad goedgekeurde 
basisinstrumenten zijn vervat en, in 
voorkomend geval, in de 
uitvoeringsmaatregelen van de Commissie, 
zonder niet-essentiële elementen van die 
besluiten te wijzigen, onder meer door 
bepaalde van die elementen te schrappen 
of door het besluit aan te vullen met 
nieuwe niet-essentiële elementen. De 
technische normen mogen daarom geen 
beleidskeuzen inhouden. Ingeval de 
technische normen ontworpen zijn om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor 
een uitvoeringsmaatregel van de 
Commissie, mogen zij slechts worden 
ontwikkeld nadat de uitvoeringsmaatregel 
van de Commissie is vastgesteld. In 
bepaalde gevallen waar de Commissie 
momenteel bevoegd is om 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen 
volgens comitéprocedures overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 
juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden, en de inhoud 
van die uitvoeringsmaatregelen beperkt is 
tot het vaststellen van de 
toepassingsvoorwaarden voor de in de 
basisinstrumenten vervatte regels, die niet 
verder dienen te worden aangevuld, is het 

(9) De gebieden waarvoor technische 
normen worden opgesteld, moeten echt 
technisch van aard zijn, en voor de 
ontwikkeling ervan moet de expertise van 
toezichtdeskundigen vereist zijn. De
technische normen, vastgesteld in de vorm 
van gedelegeerde handelingen (niveau 2 
van de Lamfalussy-structuur voor 
financiële diensten), dienen ertoe de 
voorwaarden voor een consequente 
harmonisatie en de eenvormige toepassing 
van de regels die in de door het Europees 
Parlement en de Raad goedgekeurde 
basisinstrumenten zijn vervat, verder te 
ontwikkelen, te specificeren en te bepalen,
doordat zij bepaalde niet-essentiële 
onderdelen van de wetgevingshandeling 
aanvullen of wijzigen. Aan de andere kant 
kunnen technische normen die in de vorm 
van uitvoeringsmaatregelen zijn 
vastgesteld, niet strekken tot wijziging van 
enig onderdeel van wettelijk bindende 
handelingen van de Unie. De technische 
normen mogen daarom geen beleidskeuzen 
inhouden.
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met het oog op de consistentie 
aangewezen er de in artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. …/… [EBA], 
Verordening (EG) nr. …/… [EAEM] en 
Verordening (EG) nr. …/… [EAVB] 
bedoelde procedure voor de vaststelling 
van technische normen in op te nemen.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In het geval van gedelegeerde 
handelingen is het met het oog op de 
consistentie aangewezen er de in artikel 7 
van Verordening (EG) nr. …/… [EBA], 
Verordening (EG) nr. …/… [EAEM] en 
Verordening (EG) nr. …/… [EAVB] 
bedoelde procedure voor de vaststelling 
van technische normen in op te nemen. 
Ingeval de technische normen ontworpen 
zijn om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen voor een maatregel van niveau 2, 
mogen zij slechts worden ontwikkeld 
nadat de maatregel van niveau 2 is 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Overeenkomstig het 
voorzorgsbeginsel inzake toezicht mogen 
bindende technische normen de bevoegde 
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autoriteiten van de lidstaten niet beletten 
het verstrekken van aanvullende 
informatie verplicht te stellen of 
aanvullende en strengere vereisten op te 
leggen dan die welke zijn vastgesteld in de 
relevante wetgevingshandelingen die zij 
verder ontwikkelen, wanneer deze 
handelingen in een overeenkomstige 
discretionaire bevoegdheid voor de met 
het prudentieel toezicht belaste 
autoriteiten voorzien.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De verordeningen tot oprichting van 
het ESFT voorzien in een mechanisme om 
geschillen tussen nationale bevoegde 
autoriteiten te regelen. Daar waar een 
bevoegde autoriteit in procedureel of 
inhoudelijk opzicht van mening verschilt 
over door een andere bevoegde autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen op 
gebieden waar de desbetreffende 
wetgeving samenwerking, coördinatie of 
gezamenlijke besluitvorming door 
nationale bevoegde autoriteiten van meer 
dan een lidstaat vereist, kunnen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten op 
verzoek van een of meer betrokken 
bevoegde autoriteiten, de autoriteiten 
bijstaan bij het bereiken van 
overeenstemming binnen de tijdslimiet die 
bepaald is door de Europese 
toezichthoudende autoriteit, die daarbij 
rekening houdt met eventuele relevante 
tijdslimieten in de desbetreffende 
wetgeving en met de dringendheid en 
complexiteit van het geschil. Indien een 
dergelijk geschil voortduurt, kunnen de 

(11) De verordeningen tot oprichting van 
het ESFT voorzien in een mechanisme om 
geschillen tussen nationale bevoegde 
autoriteiten te regelen. Daar waar een 
bevoegde autoriteit in procedureel of 
inhoudelijk opzicht van mening verschilt 
over door een andere bevoegde autoriteit 
genomen/niet genomen maatregelen op 
gebieden als omschreven in de EU-
wetgeving die is genoemd in de 
verordeningen betreffende ETA’s, waar de 
desbetreffende wetgeving samenwerking, 
coördinatie of gezamenlijke besluitvorming 
door nationale bevoegde autoriteiten van 
meer dan een lidstaat vereist, kunnen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten op 
verzoek van een of meer betrokken 
bevoegde autoriteiten, de autoriteiten 
bijstaan bij het bereiken van 
overeenstemming binnen de tijdslimiet die 
bepaald is door de Europese 
toezichthoudende autoriteit, die daarbij 
rekening houdt met eventuele relevante 
tijdslimieten in de desbetreffende 
wetgeving en met de dringendheid en 
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Europese toezichthoudende autoriteiten de 
kwestie regelen.

complexiteit van het geschil. Indien een 
dergelijk geschil voortduurt, kunnen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten de 
kwestie regelen.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Over het algemeen vereist de bepaling 
die voorziet in de in de verordeningen tot 
oprichting van het ESFT verstrekte 
mogelijkheid om geschillen te regelen, 
geen belangrijke wijzigingen van de 
desbetreffende wetgeving. Op gebieden 
waar in de desbetreffende wetgeving reeds 
één of andere vorm van niet-bindende 
bemiddeling bestaat of waar er 
tijdslimieten zijn vastgesteld voor 
gezamenlijke besluiten die door één of 
meer bevoegde nationale autoriteiten 
moeten worden genomen, zijn er echter 
wel wijzigingen nodig, niet alleen om 
ervoor te zorgen dat de procedure voor het 
nemen van een gemeenschappelijk besluit 
duidelijk is en zo min mogelijk verstoord 
wordt, maar ook om te garanderen dat, 
waar nodig, de Europese toezichthoudende 
autoriteiten geschillen kunnen regelen.

(12) Over het algemeen vereist de bepaling 
die voorziet in de in de verordeningen tot 
oprichting van het ESFT verstrekte 
mogelijkheid om geschillen te regelen, 
geen belangrijke wijzigingen van de 
desbetreffende wetgeving. Op gebieden 
waar in de desbetreffende wetgeving reeds 
één of andere vorm van niet-bindende 
bemiddeling bestaat of waar er 
tijdslimieten zijn vastgesteld voor 
gezamenlijke besluiten die door één of 
meer bevoegde nationale autoriteiten 
moeten worden genomen, zijn er echter 
wel wijzigingen nodig, niet alleen om 
ervoor te zorgen dat de procedure voor het 
nemen van een gemeenschappelijk besluit 
duidelijk is en zo min mogelijk verstoord 
wordt, maar ook om te garanderen dat, 
waar nodig, de Europese toezichthoudende 
autoriteiten geschillen kunnen regelen. De 
bindende procedure voor de regeling van 
geschillen is erop gericht oplossingen te 
vinden in situaties waarin de bevoegde 
toezichthouders het niet eens kunnen 
worden over procedurele of inhoudelijke
vraagstukken met betrekking tot de 
naleving van de wetgeving. Het bindende 
karakter van genomen besluiten mag voor 
de bevoegde autoriteit geen beletsel 
vormen om in overeenstemming met de 
internationale beginselen inzake 
grensoverschrijdend toezicht prudentieel 
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gebruik te maken van haar aanvullende 
discretionaire bevoegdheid.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Binnen de gebieden waar de 
Autoriteiten verplicht zijn voorstellen voor 
technische normen te ontwikkelen, dienen 
die voorstellen voor technische normen 
binnen drie jaar na de oprichting van de 
Autoriteiten aan de Commissie te worden 
voorgelegd.

(18) Binnen de gebieden waar de 
Autoriteiten verplicht zijn voorstellen voor 
technische normen te ontwikkelen, dienen 
die voorstellen voor technische normen 
binnen drie jaar na de oprichting van de 
Autoriteiten aan de Commissie te worden 
voorgelegd tenzij in de desbetreffende 
wetgeving een andere termijn is 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Daar de doelstellingen van 
onderhavige richtlijn, namelijk het 
verbeteren van de werking van de interne 
markt door een hoog, effectief en 
consistent niveau van prudentiële 
regelgeving en toezicht te verzekeren, het 
beschermen van depositohouders, 
beleggers en begunstigden en aldus van 
ondernemingen en consumenten, het 
beschermen van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, het handhaven van de stabiliteit 
van het financieel systeem en het 

(19) Daar de doelstellingen van 
onderhavige richtlijn, namelijk het 
verbeteren van de werking van de interne 
markt door een hoog, effectief en
consistent niveau van prudentiële 
regelgeving en toezicht te verzekeren, het 
beschermen van depositohouders, 
beleggers en begunstigden en aldus van 
ondernemingen en consumenten, het 
beschermen van de integriteit, efficiëntie 
en ordelijke werking van de financiële 
markten, het handhaven van de stabiliteit 
en duurzaamheid van het financieel 
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versterken van de internationale 
coördinatie tussen toezichthouders, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve wegens 
de omvang en de gevolgen van het 
optreden, beter door de Gemeenschap 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in datzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
die doelstellingen te verwezenlijken.

systeem, de bescherming van de reële 
economie, de vrijwaring van de openbare 
financiën en het versterken van de 
internationale coördinatie tussen 
toezichthouders, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en 
derhalve wegens de omvang en de 
gevolgen van het optreden, beter door de 
Gemeenschap kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in datzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
die doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 1998/26/EG
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3. De in lid 2 bedoelde lidstaat stelt de 
overige lidstaten en de bij Verordening 
…/… van het Europees Parlement en de 
Raad opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten onmiddellijk in kennis 
en verstrekt deze laatste alle informatie die 
zij nodig heeft voor de uitoefening van 
haar taken."

"3. De in lid 2 bedoelde lidstaat stelt de 
Europese Centrale Bank, de overige 
lidstaten en de bij Verordening …/… van 
het Europees Parlement en de Raad 
opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten onmiddellijk in kennis 
en verstrekt deze laatste alle informatie die 
zij nodig heeft voor de uitoefening van 
haar taken."

Or. en
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 1998/26/EG
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Na artikel 10 wordt het volgende 
artikel ingevoegd:

"Artikel 10 bis
"Wanneer dat nodig is voor de toepassing 
van deze richtlijn werken de bevoegde 
autoriteiten met de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten samen."

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 1998/26/EG
Artikel 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Na artikel 10 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 10 ter
De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten en de andere bevoegde 
autoriteiten onverwijld alle relevante 
gegevens die noodzakelijk zijn om hun 
taken zoals bij deze richtlijn vastgesteld te 
kunnen vervullen."

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 2 – punt 17 – letter a bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1). In punt 17 van artikel 2 wordt de
volgende letter ingevoegd:
"a bis) het Gemengd Comité van 
Europese toezichthoudende autoriteiten;"

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 – letter (b)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3. Het Gemengd Comité maakt de lijst 
van geïdentificeerde financiële 
conglomeraten bekend en houdt deze
actueel."

"3. Het Gemengd Comité maakt de lijst 
van geïdentificeerde financiële 
conglomeraten bekend op zijn website en 
houdt deze actueel. Op de websites van de 
Europese toezichthoudende autoriteiten
wordt deze informatie via een hyperlink 
beschikbaar gemaakt."

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 9 – lid 2 – letter c bis) (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 9, lid 2, wordt de 
volgende letter toegevoegd:
"c bis) de ontwikkeling van een 
gedetailleerde en geregeld bij te stellen 
afwikkelingsregeling die voorziet in een 
mechanisme voor vroegtijdige interventie, 
snelle corrigerende maatregelen en een 
rampenplan voor het geval van 
faillissementen."

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Afdeling 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) De titel van afdeling 3 wordt 
vervangen door:
"MAATREGELEN TER 
VERGEMAKKELIJKING VAN HET 
AANVULLEND EN HET EUROPEES 
TOEZICHT"

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 quater (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel -10 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) In afdeling 3 wordt vóór artikel 



PE439.086v03-00 20/232 PR\806661NL.doc

NL

10 het volgende artikel ingevoegd:
"Artikel -10

1. Financiële conglomeraten zijn 
onderworpen aan aanvullend en 
Europees toezicht door het Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten en door de nationale 
bevoegde autoriteiten.
2. Het Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten is belast 
met het Europees toezicht op financiële 
conglomeraten teneinde de sector- en 
grensoverschrijdende naleving van 
bindende handelingen te waarborgen in 
overeenstemming met de Europese 
wetgeving.
Het Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten handelt in 
de regel via de door de nationale bevoegde 
autoriteiten voor aanvullend toezicht 
benoemde coördinator, die tevens optreedt 
namens het Gemengd Comité van 
Europese toezichthoudende autoriteiten.
3. Alle coördinatoren van financiële 
conglomeraten in de EU worden op hoger 
niveau gecoördineerd door het Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten."

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 quinquies(nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) Artikel 10, lid 1, wordt 
vervangen door:
"1. Teneinde een adequaat aanvullend 
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toezicht op de gereglementeerde 
entiteiten in een financieel conglomeraat 
te verzekeren, wordt uit de kring van de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaten, met inbegrip van die van de 
lidstaat waar de gemengde financiële 
holding haar hoofdkantoor heeft, één 
enkele coördinator aangewezen die 
verantwoordelijk is voor coördinatie en 
uitoefening van het aanvullende toezicht. 
De benoeming van de coördinator wordt 
bekendgemaakt op de website van het 
Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten."

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 sexies (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 11 – lid 1 – laatste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 sexies) In artikel 11, lid 1, wordt de 
laatste alinea vervangen door:
"De coördinator en de andere relevante 
bevoegde autoriteiten en, indien nodig, 
andere betrokken bevoegde autoriteiten 
treffen de nodige coördinatieregelingen 
om het aanvullende toezicht te 
vergemakkelijken en van een brede 
juridische basis te voorzien. Bij de 
coördinatieregelingen kan de 
coördinator met extra taken worden 
belast, en kunnen de procedures worden 
gespecificeerd voor de besluitvorming 
tussen de relevante bevoegde 
autoriteiten als bedoeld in de artikelen 3 
en 4, artikel 5, lid 4, artikel 6, artikel 12, 
lid 2, artikel 16 en artikel 18, alsmede 
voor de samenwerking met andere 
bevoegde autoriteiten. Het Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
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autoriteiten ontwikkelt richtsnoeren voor 
de coördinatieregelingen."

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 septies (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 septies) In artikel 12, lid 1, wordt de 
eerste alinea vervangen door:
"1. De voor het toezicht op 
gereglementeerde entiteiten in een 
financieel conglomeraat 
verantwoordelijke bevoegde 
autoriteiten, [...] de als coördinator voor 
dat financiële conglomeraat en het 
Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten
aangewezen bevoegde autoriteit werken 
nauw met elkaar samen. Onverminderd 
hun respectieve verantwoordelijkheden 
als omschreven in de sectorale 
voorschriften, verstrekken deze 
autoriteiten, ongeacht of zij in dezelfde 
lidstaat gevestigd zijn, elkaar alle 
informatie die essentieel of relevant is 
voor de uitoefening van de 
toezichthoudende taken door de andere 
autoriteiten krachtens de toepasselijke
sectorale voorschriften en deze richtlijn. 
In dit verband delen de bevoegde 
autoriteiten, [...] de coördinator en het 
Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten
desgevraagd alle relevante informatie 
mede en verstrekken zij uit eigen 
beweging alle essentiële informatie."

Or. en
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Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 octies (nieuw) 
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 12 – lid 1 – laatste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 octies) In artikel 12, lid 1, wordt de 
laatste alinea vervangen door:
"De bevoegde autoriteiten kunnen 
tevens, overeenkomstig het bepaalde in 
de sectorale voorschriften, met 
betrekking tot de gereglementeerde 
entiteiten in een financieel conglomeraat 
informatie uitwisselen met de volgende 
autoriteiten, indien zulks voor de 
uitoefening van hun respectieve taken 
nodig is: centrale banken, het Europees 
Stelsel van centrale banken, [...] de 
Europese Centrale Bank en het Europees 
Comité voor systeemrisico's."

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 nonies (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 nonies) Na artikel 12 wordt het 
volgende artikel ingevoegd: 

"Artikel 12 bis
Wanneer dat nodig is voor de toepassing 
van deze richtlijn werken de bevoegde 
autoriteiten met het Gemengd Comité van 
Europese toezichthoudende autoriteiten 
samen."
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Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 decies (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 decies) Na artikel 12 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 12 ter
De bevoegde autoriteiten verstrekken het 
Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten en de 
andere bevoegde autoriteiten onverwijld 
alle relevante gegevens die noodzakelijk 
zijn om hun taken zoals bij deze richtlijn 
vastgesteld te kunnen vervullen."

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 undiecies (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 undecies) Artikel 14, lid 1, wordt 
vervangen door:
"1. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
hun rechtsgebied geen juridische 
belemmeringen de onder het 
toepassingsgebied van het aanvullende 
toezicht vallende natuurlijke personen 
en rechtspersonen, ongeacht of dat al 
dan niet gereglementeerde entiteiten 
zijn, verhinderen om onderling en met 
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het Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten alle 
informatie uit te wisselen die voor dat 
aanvullende toezicht relevant is."

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 duodecies (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 16 –lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 duodecies) Artikel 16, lid 2, wordt 
vervangen door:
"Onverminderd artikel 17, lid 2, kunnen 
het Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten en de 
lidstaten bepalen welke maatregelen de 
bevoegde autoriteiten met betrekking tot 
gemengde financiële holdings kunnen 
nemen."

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1 terdecies (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 16 – laatste alinea 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 terdecies) De laatste alinea van artikel 
16 wordt vervangen door:
"Waar nodig coördineren de betrokken 
bevoegde autoriteiten en het Gemengd 
Comité van Europese toezichthoudende 
autoriteiten hun toezichtsmaatregelen."
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Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1. Onverminderd de sectorale 
voorschriften verifiëren de bevoegde 
autoriteiten in het in artikel 5, lid 3, 
bedoelde geval of de gereglementeerde 
entiteiten waarvan de moederonderneming 
haar hoofdbestuur buiten de Gemeenschap 
heeft, onderworpen zijn aan door een 
bevoegde autoriteit van een derde land 
uitgeoefend toezicht dat gelijkwaardig is 
met het toezicht uit hoofde van de 
bepalingen van deze richtlijn betreffende 
het aanvullende toezicht op 
gereglementeerde entiteiten als bedoeld in 
artikel 5, lid 2. De verificatie geschiedt 
door de bevoegde autoriteit die de 
coördinator zou zijn indien de in artikel 10, 
lid 2, bepaalde criteria van toepassing 
waren op verzoek van de 
moederonderneming of van een van de 
gereglementeerde entiteiten die in de 
Gemeenschap een vergunning hebben 
verkregen, dan wel op haar eigen initiatief. 
Die bevoegde autoriteit raadpleegt de 
andere relevante bevoegde autoriteiten en 
neemt ook de eventuele toepasselijke 
richtsnoeren in aanmerking die 
overeenkomstig artikel 21 bis, lid 2, zijn 
opgesteld door het Gemengd Comité. De 
bevoegde autoriteit raadpleegt daartoe het 
Gemengd Comité voordat zij haar besluit 
neemt."

"1. Onverminderd de sectorale 
voorschriften verifiëren de bevoegde 
autoriteiten in het in artikel 5, lid 3, 
bedoelde geval of de gereglementeerde 
entiteiten waarvan de moederonderneming 
haar hoofdbestuur buiten de Gemeenschap 
heeft, onderworpen zijn aan door een 
bevoegde autoriteit van een derde land 
uitgeoefend toezicht dat gelijkwaardig is 
met het toezicht uit hoofde van de 
bepalingen van deze richtlijn betreffende 
het aanvullende toezicht op 
gereglementeerde entiteiten als bedoeld in 
artikel 5, lid 2. De verificatie geschiedt 
door de bevoegde autoriteit die de 
coördinator zou zijn indien de in artikel 10, 
lid 2, bepaalde criteria van toepassing 
waren op verzoek van de 
moederonderneming of van een van de 
gereglementeerde entiteiten die in de 
Gemeenschap een vergunning hebben 
verkregen, dan wel op haar eigen initiatief. 
Die bevoegde autoriteit raadpleegt de 
andere relevante bevoegde autoriteiten en 
geeft gevolg aan de eventuele toepasselijke 
richtsnoeren die overeenkomstig artikel 21 
bis, lid 2, zijn opgesteld door het Gemengd 
Comité. De bevoegde autoriteit raadpleegt 
daartoe het Gemengd Comité voordat zij 
haar besluit neemt."

Or. en
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Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 19, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. Onverminderd artikel 218, leden 1 en 
2, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, onderzoekt de 
Commissie met het Gemengd Comité van 
Europese toezichthoudende autoriteiten,
het Europees Comité voor het 
bankwezen, het Europees Comité voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen en 
het Comité voor financiële 
conglomeraten het resultaat van de in lid 
1 bedoelde onderhandelingen en de 
daaruit voortvloeiende situatie."

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3
Richtlijn 2002/87/EG
Hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"VERLEENDE BEVOEGDHEDEN EN 
COMITÉPROCEDURES"

"GEDELEGEERDE
BEVOEGDHEDEN"

Or. en



PE439.086v03-00 28/232 PR\806661NL.doc

NL

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 20 wordt lid 1 vervangen 
door:
"1. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen de [...] 
aanpassingen vast die op de volgende 
gebieden in deze richtlijn dienen te 
worden aangebracht:
(a) preciseren van de in artikel 2 
vervatte definities om bij de toepassing
van deze richtlijn rekening te houden 
met de ontwikkelingen op de financiële 
markten;
(b) preciseren van de in artikel 2 
vervatte definities teneinde een 
consequente harmonisatie en een 
eenvormige toepassing van deze richtlijn 
binnen de Gemeenschap te waarborgen;
(c) aanpassen van de terminologie en 
van de verwoording van de definities 
van de richtlijn aan latere 
communautaire besluiten inzake 
gereglementeerde entiteiten en 
aanverwante onderwerpen;
(d) preciseren van de in bijlage I 
beschreven berekeningsmethoden om 
rekening te houden met de 
ontwikkelingen op de financiële markten 
en inzake prudentiële technieken;
(e) coördineren van de overeenkomstig 
de artikelen 7 en 8 en bijlage II 
vastgestelde bepalingen om een 
consequente harmonisatie en een 
eenvormige toepassing in de 
Gemeenschap te bevorderen.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door het 
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Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten."

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Aan artikel 20, lid 1, wordt de 
volgende zin toegevoegd:

Schrappen

"Die maatregelen omvatten niet de 
vaststelling van de 
toepassingsvoorwaarden voor de 
bepalingen die het voorwerp uitmaken 
van de in artikel 21 bis opgesomde 
elementen."

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Artikel 21, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
artikel 20, lid 1, wordt voor onbepaalde 
duur aan de Commissie verleend."

Or. en



PE439.086v03-00 30/232 PR\806661NL.doc

NL

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) In artikel 21, wordt na lid 2 het 
volgende lid ingevoegd:
"2 bis. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
stelt zij het Europees Parlement en de 
Raad daarvan gelijktijdig in kennis."

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4 quater (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 21 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) In artikel 21, wordt na lid 2 bis 
het volgende lid ingevoegd:
"2 ter. De aan de Commissie toegekende 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, is 
onderworpen aan de voorwaarden die 
worden gesteld in artikel 21 bis en 21 ter."

Or. en
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Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) Artikel 21, lid 3, wordt 
geschrapt.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4 sexies (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 sexies) Artikel 21, lid 4, wordt 
vervangen door:
"4. Het Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten verstrekt
algemene richtsnoeren [...] over de vraag 
of de regelingen inzake aanvullend 
toezicht van de bevoegde autoriteiten in 
derde landen waarschijnlijk de 
doelstellingen van het aanvullend 
toezicht zullen verwezenlijken zoals die 
in deze richtlijn zijn bepaald voor de 
gereglementeerde entiteiten in een 
financieel conglomeraat aan het hoofd 
waarvan een entiteit met hoofdkantoor 
buiten de Gemeenschap staat. Het 
Gemengd Comité van Europese 
toezichthoudende autoriteiten werkt die 
richtsnoeren bij en houdt rekening met 
alle wijzigingen in het aanvullend 
toezicht dat door die bevoegde 
autoriteiten wordt uitgeoefend."

Or. en
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Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Na artikel 21 wordt het volgende 
artikel ingevoegd:

"Artikel 21 bis
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 20, lid 1, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is gestart om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in 
te trekken, stelt de andere instelling en de 
Commissie daarvan in kennis.
3. Het besluit tot intrekking 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 
eventueel 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 43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 5 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 21 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Na artikel 21 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 21 ter
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
vier maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze periode met twee maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad tegen de gedelegeerde 
handeling bezwaar heeft gemaakt, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking."

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 21 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de eenvormige toepassing van deze 
richtlijn te garanderen, kunnen de 
Europese toezichthoudende autoriteiten, 
overeenkomstig artikel 42 van Verordening 
…/… [EBA], van Verordening …/… 
[EAVB], en van Verordening …/… 
[EAEM] voorstellen voor technische 
normen opstellen met betrekking tot:

1. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van deze 
richtlijn te garanderen, stellen de Europese 
toezichthoudende autoriteiten, 
overeenkomstig artikel 42 van Verordening 
…/… [EBA], van Verordening …/… 
[EAVB], en van Verordening …/… 
[EAEM] voorstellen voor technische 
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normen op met betrekking tot:

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2002/87/EG
Artikel 21 bis – lid 2 –alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Gemengd Comité kan algemene 
richtsnoeren vaststellen over de vraag of de 
regelingen inzake aanvullend toezicht van 
de bevoegde autoriteiten in derde landen 
waarschijnlijk de doelstellingen van het 
aanvullend toezicht zullen verwezenlijken 
zoals die in deze richtlijn zijn bepaald voor 
de gereglementeerde entiteiten in een 
financieel conglomeraat waarvan aan het 
hoofd een entiteit met hoofdkantoor buiten 
de Gemeenschap staat.

2. Het Gemengd Comité stelt algemene 
richtsnoeren vast over de vraag of de 
regelingen inzake aanvullend toezicht van 
de bevoegde autoriteiten in derde landen 
waarschijnlijk de doelstellingen van het 
aanvullend toezicht zullen verwezenlijken 
zoals die in deze richtlijn zijn bepaald voor 
de gereglementeerde entiteiten in een 
financieel conglomeraat waarvan aan het 
hoofd een entiteit met hoofdkantoor buiten 
de Gemeenschap staat.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In artikel 1 wordt punt 5 vervangen 
door:
"5. "Gebruikelijke marktpraktijken": 
praktijken die op een of meer financiële 
markten redelijkerwijs verwacht 
worden en aanvaard worden door de 
bevoegde autoriteiten in 
overeenstemming met de richtsnoeren 
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die door de Commissie overeenkomstig 
de procedure voor gedelegeerde 
handelingen zoals omschreven in de 
artikelen 17, 17 bis en 17 ter."

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 1 – laatste lid

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) In artikel 1, wordt het laatste lid 
vervangen door:
"Om met de ontwikkelingen op de 
financiële markten rekening te houden 
en een consequente harmonisatie en een 
uniforme toepassing van deze richtlijn in 
de Gemeenschap te garanderen, stelt de 
Commissie middels gedelegeerde 
handelingen maatregelen vast 
betreffende de punten 1, 2 en 3, van dit 
artikel. Deze maatregelen [...] worden 
vastgesteld volgens de in de artikelen 17, 
17 bis en 17 ter bedoelde procedure voor 
gedelegeerde handelingen.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 6 – lid 10 – laatste alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) In artikel 6, lid 10, wordt de laatste 
alinea vervangen door:
"Deze maatregelen [...] worden 
vastgesteld volgens de in de artikelen 17, 
17 bis en 17 ter bedoelde procedure voor 
gedelegeerde handelingen."
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt -1 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quater) Artikel 8 wordt vervangen 
door: 
"De in deze richtlijn vervatte 
verbodsbepalingen zijn niet van 
toepassing op de handel in eigen 
aandelen in het kader van "terugkoop"-
activiteiten, noch op stabilisatie van een 
financieel instrument, mits die handel 
geschiedt overeenkomstig gedelegeerde 
handelingen. Deze maatregelen [...] 
worden vastgesteld volgens de in de 
artikelen 17, 17 bis en 17 ter bedoelde
procedure voor gedelegeerde 
handelingen.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."
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Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt -1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quinquies) Artikel 14, lid 2, wordt 
vervangen door:
"2. Overeenkomstig de in de artikelen 
17, 17 bis en 17 ter bedoelde procedure 
stelt de Commissie een informatieve lijst 
op van de in lid 1 genoemde 
administratieve maatregelen en sancties. 
De Europese Autoriteit voor effecten en 
markten ontwikkelt richtsnoeren aan de 
hand waarvan de Commissie de lijst kan 
opstellen.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt -1 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 sexies) Artikel 16, lid 1, wordt 
vervangen door:
"1. De bevoegde autoriteiten werken 
onderling en met de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten samen wanneer 
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dat voor de vervulling van hun taken 
nodig is, waartoe zij gebruikmaken van 
de bevoegdheden waarover zij hetzij uit 
hoofde van deze richtlijn, hetzij 
ingevolge nationale wetgeving 
beschikken. De bevoegde autoriteiten 
verlenen assistentie aan de bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten en aan 
de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten. Zij wisselen met name 
informatie uit en werken samen bij 
onderzoeksactiviteiten."

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 1
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 16 – lid 2 –alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Onverminderd artikel 226 van het EG-
Verdrag kan een bevoegde autoriteit 
waarvan een verzoek om inlichtingen niet 
binnen een redelijke termijn wordt 
gehonoreerd of waarvan een verzoek om 
inlichtingen wordt afgewezen, dit verzuim 
onder de aandacht brengen van de bij 
Verordening …/… van het Europees 
Parlement en de Raad opgerichte Europese 
Autoriteit voor effecten en markten, die 
handelt overeenkomstig de haar bij die 
verordening toevertrouwde 
bevoegdheden."

"Onverminderd artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie brengt een bevoegde 
autoriteit waarvan een verzoek om 
inlichtingen niet binnen een redelijke 
termijn wordt gehonoreerd of waarvan een 
verzoek om inlichtingen wordt afgewezen, 
dit verzuim onder de aandacht van de bij 
Verordening …/… van het Europees 
Parlement en de Raad opgerichte Europese 
Autoriteit voor effecten en markten, die 
handelt overeenkomstig de haar bij die 
verordening toevertrouwde 
bevoegdheden."

Or. en
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Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 2
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 16 – lid 4 –alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Onverminderd het bepaalde in artikel 226
van het Verdrag kan een bevoegde 
autoriteit waarvan een verzoek om een 
onderzoek of een verzoek dat leden van 
hun personeel leden van het personeel van 
de bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat vergezellen, niet binnen een 
redelijke termijn wordt gehonoreerd, of 
wordt afgewezen, dit verzuim laten 
vaststellen door de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten, die handelt 
overeenkomstig de haar bij Verordening 
…/… [EAEM] toevertrouwde 
bevoegdheden."

"Onverminderd het bepaalde in artikel 258
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie laat een bevoegde 
autoriteit waarvan een verzoek om een 
onderzoek of een verzoek dat leden van 
hun personeel leden van het personeel van 
de bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat vergezellen, niet binnen een 
redelijke termijn wordt gehonoreerd, of 
wordt afgewezen, dit verzuim vaststellen 
door de Europese Autoriteit voor effecten 
en markten, die handelt overeenkomstig de 
haar bij Verordening …/… [EAEM] 
toevertrouwde bevoegdheden."

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3 –alinea 1
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"5. Om de eenvormige toepassing van de 
leden 2 en 4 te garanderen, kan de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden voor verzoeken 
om informatie-uitwisseling en 
grensoverschrijdende inspecties te 
bepalen."

"5. Om een consequente harmonisatie en
de eenvormige toepassing van de leden 2 
en 4 te garanderen, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden voor verzoeken 
om informatie-uitwisseling en 
grensoverschrijdende inspecties te 
bepalen."

Or. en
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Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 17 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 17, lid 2 bis, wordt 
vervangen door:
"2 bis. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
artikel 1, artikel 6, lid 10, artikel 8, artikel 
14, lid 2, en artikel 16, lid 5, wordt voor 
onbepaalde duur aan de Commissie 
verleend."

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 17 – lid 2 bis bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) In artikel 17, wordt na lid 2 bis het 
volgende lid ingevoegd:
"2 bis bis. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
stelt zij het Europees Parlement en de 
Raad daarvan gelijktijdig in kennis."

Or. en
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Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 17 – lid 2 bis ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) In artikel 17, wordt na lid 2 bis 
bis het volgende lid ingevoegd:
"2 bis ter. De aan de Commissie 
toegekende bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, is 
onderworpen aan de voorwaarden die 
worden gesteld in de artikelen 17 bis en 
17 ter."

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) Artikel 17, lid 3, wordt 
geschrapt.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexies) Na artikel 17 wordt het 
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volgende artikel ingevoegd:
"Artikel 17 bis

Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie
1. De in artikel 1, artikel 6, lid 10, 
artikel 8, artikel 14, lid 2, en artikel 16, 
lid 5, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is gestart om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in 
te trekken, stelt de andere instelling en de 
Commissie daarvan in kennis.
3. Het besluit tot intrekking 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 
eventueel 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 60

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/6/EG
Artikel 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 septies) Na artikel 17 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 17 ter
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
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bezwaar maken binnen een periode van 
vier maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze periode met twee maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad tegen de gedelegeerde 
handeling bezwaar heeft gemaakt, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking."

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 9 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In artikel 9, lid 1, wordt letter a) 
vervangen door:
"a) de instelling door de bevoegde 
toezichthoudende instantie in een 
nationaal register is ingeschreven of over 
een vergunning beschikt; bij 
grensoverschrijdende activiteiten in de 
zin van artikel 20 worden daarbij ook de 
lidstaten waar de instelling werkzaam is, 
vermeld; deze gegevens worden 
meegedeeld aan de Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, 
die ze publiceert op haar website;"

Or. en
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Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Artikel 9, lid 5, wordt vervangen 
door:
"5. Bij grensoverschrijdende activiteiten 
als bedoeld in artikel 20 worden de 
voorwaarden van bedrijfsvoering van de 
instelling onderworpen aan de 
voorafgaande verlening van een 
vergunning door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst. Wanneer een dergelijke 
vergunning wordt verstrekt, stelt de 
lidstaat de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
hiervan onverwijld in kennis." 

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 1 – letter (b)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2. Om de eenvormige toepassing van de 
richtlijn te garanderen, ontwikkelt de bij 
Verordening …/… van het Europees 
Parlement en de Raad opgerichte Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen voorstellen voor 
technische normen voor de aan de 
bevoegde autoriteiten verstrekte 
informatie. De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 

"2. Om een consequente harmonisatie en
de eenvormige toepassing van de richtlijn 
te garanderen, ontwikkelt de bij 
Verordening …/… van het Europees 
Parlement en de Raad opgerichte Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen voorstellen voor 
technische normen voor de aan de 
bevoegde autoriteiten verstrekte 
informatie. De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 



PR\806661NL.doc 45/232 PE439.086v03-00

NL

Commissie. uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 
Commissie.

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 14 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 14, lid 4, wordt de tweede 
alinea vervangen door:
"Een eventueel besluit om activiteiten 
van een instelling te verbieden wordt 
nauwkeurig met redenen omkleed en de 
betrokken instelling wordt hiervan in 
kennis gesteld. Er wordt eveneens 
kennisgeving van gedaan aan de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen."

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 15 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) In artikel 15, lid 6, wordt de eerste 
alinea vervangen door:
"6. Met het oog op een verdere 
harmonisatie van de voorschriften voor 
de berekening van de technische 
voorzieningen die gerechtvaardigd 
kunnen worden — met name de 
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rentepercentages en andere hypotheses 
die van invloed zijn op de hoogte van de 
technische voorzieningen —brengt de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen om de twee jaar of op 
verzoek van de Commissie of een lidstaat
verslag uit over de situatie met 
betrekking tot de ontwikkeling van de 
grensoverschrijdende activiteiten."

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 1 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 20 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Aan artikel 20 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"10 bis. Teneinde een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van dit artikel te waarborgen, 
ontwikkelt Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
voorstellen voor technische normen met 
betrekking tot de procedures voor 
vergunningverlening, kennisgeving, 
informatieverstrekking en 
openbaarmaking.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAVB] 
bedoelde procedure."

Or. en
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Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 20 – lid 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"11. Om de eenvormige toepassing van 
deze richtlijn te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen voorstellen voor 
technische normen, waarbij voor elke 
lidstaat wordt aangegeven welke 
voorzieningen van prudentiële aard zijn 
getroffen, die relevant zijn voor het gebied 
van bedrijfspensioenregelingen die niet 
vallen onder de verwijzing naar nationale 
sociale en arbeidswetgeving als bedoeld in 
lid 1. De Autoriteit legt die voorstellen 
voor technische normen uiterlijk op 1 
januari 2014 voor aan de Commissie.

"11. Om een consequente harmonisatie en
de eenvormige toepassing van deze 
richtlijn te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen voorstellen voor 
technische normen, waarbij voor elke 
lidstaat wordt aangegeven welke 
voorzieningen van prudentiële aard zijn 
getroffen, die relevant zijn voor het gebied 
van bedrijfspensioenregelingen die niet 
vallen onder de verwijzing naar nationale 
sociale en arbeidswetgeving als bedoeld in 
lid 1. De Autoriteit legt die voorstellen 
voor technische normen uiterlijk op 1 
januari 2014 voor aan de Commissie.

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 21 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De titel van artikel 21 wordt 
vervangen door:
"Samenwerking tussen de lidstaten, de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en de Commissie"

Or. en
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Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Artikel 21, lid 1, wordt vervangen 
door:
"De lidstaten dragen, in samenwerking 
met de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen, op 
passende wijze zorg voor de uniforme 
toepassing van deze richtlijn door een 
regelmatige uitwisseling van informatie 
en ervaringen, met het doel om de beste 
praktijken op dit gebied alsmede een 
nauwere samenwerking te ontwikkelen 
en op deze wijze 
mededingingsverstoringen te voorkomen 
en de voorwaarden te scheppen voor 
vlotte grensoverschrijdende 
deelneming."

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) Artikel 21, lid 2, wordt 
vervangen door:
"2. De Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen en 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
werken nauw samen [...] om het toezicht 
op de activiteiten van de instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening te 
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vergemakkelijken, en wanneer een 
dergelijke samenwerking voor de 
toepassing van deze richtlijn vereist is.
De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en de andere bevoegde 
autoriteiten onverwijld alle relevante 
gegevens die noodzakelijk zijn om hun 
taken zoals bij deze richtlijn vastgesteld te 
kunnen vervullen."

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) Artikel 21, lid 3, wordt 
vervangen door:
"3. Elke lidstaat brengt de Commissie en
de Europese Autoriteit voor verzekeringen 
en bedrijfspensioenen op de hoogte van 
belangrijke moeilijkheden die het gevolg 
zijn van de toepassing van deze richtlijn.
De Commissie, de Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen 
en de bevoegde autoriteiten van de 
betrokken lidstaten bekijken zo snel 
mogelijk die moeilijkheden om daarvoor 
een passende oplossing te kunnen 
vinden."

Or. en
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Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 4 – punt 2 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/41/EG
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 sexies) Artikel 22, lid 2, wordt 
vervangen door:
"2. De lidstaten delen de Commissie en 
de Europese Autoriteit voor verzekeringen 
en bedrijfspensioenen de tekst van de 
belangrijkste bepalingen van nationaal 
recht mee die zij op het onder deze 
richtlijn vallende gebied vaststellen."

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Aan artikel 1 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"3 bis. Teneinde rekening te houden met 
de technische ontwikkelingen op de 
financiële markten en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van deze richtlijn te 
garanderen, stelt de Commissie via 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 24, 24 bis en 24 ter 
maatregelen vast betreffende de 
aanpassing van de in artikel 1, lid 2, 
onder h) en j), bedoelde grensbedragen.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
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markten."

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Artikel 2, lid 4, wordt vervangen 
door:
"4. Teneinde rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van deze richtlijn te 
garanderen, stelt de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met de artikelen 24, 24 
bis en 24 ter, de in lid 1 bedoelde
definities vast, met inbegrip van een 
mogelijke aanpassing van de in de 
definitie van kleine of middelgrote 
onderneming gehanteerde cijfers in het 
licht van de Gemeenschapswetgeving en 
-aanbevelingen alsook van de 
ontwikkeling van de economische trends. 
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) Artikel 4, lid 3, wordt vervangen 
door:
"3. Teneinde rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van deze richtlijn te 
garanderen, stelt de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen in 
overeenstemming met de artikelen 24, 24 
bis en 24 ter, maatregelen vast 
betreffende de paragrafen 1(b), 1(c), 2(c) 
en 2(d), met name met betrekking tot de 
betekenis van equivalentie.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt -1 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quater) Artikel 5, lid 5, wordt 
vervangen door:
"5. Teneinde rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
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toepassing van deze richtlijn te 
garanderen, stelt de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 24, 24 bis en 24 ter
maatregelen vast voor het model van het 
prospectus of basisprospectus en de 
documenten ter aanvulling van het 
prospectus.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt -1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quinquies) Aan artikel 5 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"5 bis. Met het oog op het verwezenlijken 
van de doelstellingen van deze richtlijn 
stelt de Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
24, 24 bis en 24 ter maatregelen vast ter 
bepaling van:
a) de nauwkeurige inhoud en de 
specifieke vorm van het in de leden 2 en 3 
bedoelde essentieel informatiedocument;
b) de nauwkeurige inhoud en de 
specifieke vorm van het essentieel 
informatiedocument inzake:
i) gestructureerde effecten en 
basisprospectussen;
ii) aandelen; en
iii) obligaties.
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Bedoelde gedelegeerde handelingen 
worden uiterlijk op ...* vastgesteld.
* PB: 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt -1 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 sexies) Artikel 7, lid 1, wordt 
vervangen door:
"1. De Commissie stelt overeenkomstig 
de artikelen 24, 24 bis en 24 ter
gedetailleerde gedelegeerde handelingen
vast met betrekking tot de specifieke 
gegevens die in het prospectus moeten 
worden opgenomen en welke erop 
gericht zijn te vermijden dat tweemaal 
dezelfde informatie wordt verstrekt 
wanneer een prospectus uit 
afzonderlijke documenten bestaat. De 
eerste reeks gedelegeerde handelingen
wordt vastgesteld uiterlijk op 1 juli 2004.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt -1 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 septies) Artikel 7, lid 3, wordt 
vervangen door:
"3. De in lid 1 bedoelde gedelegeerde 
handelingen worden gebaseerd op de 
standaarden op het gebied van financiële 
en niet-financiële informatie die door de 
internationale effectentoezichthouders, 
en meer in het bijzonder door de 
International Organisation of Securities 
Commissions (IOSCO), zijn neergelegd, 
en op de indicatieve bijlagen bij deze 
richtlijn."

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt -1 octies (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 octies) Artikel 8, lid 4, wordt 
vervangen door:
"4. Teneinde rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van deze richtlijn te 
garanderen, worden er door de 
Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
24, 24 bis en 24 ter, maatregelen
vastgesteld met betrekking tot lid 2 van 
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dit artikel.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 1
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"5. Om de eenvormige toepassing van lid 2 
te garanderen en rekening houdend met de 
technische ontwikkelingen op de financiële 
markten, ontwikkelt de bij Verordening 
…/… van het Europees Parlement en de 
Raad opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten voorstellen voor 
technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden van de door de 
Commissie overeenkomstig lid 4 
vastgestelde uitvoeringsmaatregelen te 
bepalen. De Autoriteit legt die voorstellen 
voor technische normen uiterlijk op 1 
januari 2014 voor aan de Commissie.

"5. Om de eenvormige toepassing van lid 2 
te garanderen en rekening houdend met de 
technische ontwikkelingen op de financiële 
markten, ontwikkelt de bij Verordening 
…/… van het Europees Parlement en de 
Raad opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten voorstellen voor 
technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden van de door de 
Commissie overeenkomstig lid 4 
vastgestelde gedelegeerde handelingen te 
bepalen. De Autoriteit legt die voorstellen 
voor technische normen uiterlijk op 1 
januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie."

Or. en
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Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Artikel 11, lid 3, wordt vervangen 
door:
"3. Teneinde rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van deze richtlijn te 
garanderen, stelt de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig
de artikelen 24, 24 bis en 24 ter, 
maatregelen vast voor door middel van 
verwijzing op te nemen informatie.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 2 – letter (b bis) (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Artikel 13, lid 7, wordt vervangen 
door:
"7. Teneinde rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van deze richtlijn te 
garanderen, stelt de Commissie middels 
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gedelegeerde handelingen overeenkomstig
de artikelen 24, 24 bis en 24 ter, 
maatregelen vast voor de voorwaarden 
waaronder termijnen mogen worden 
aangepast."

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 14, lid 8,wordt vervangen 
door:
"8. Teneinde rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van deze richtlijn te 
garanderen, stelt de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig
de artikelen 24, 24 bis en 24 ter, 
maatregelen vast voor de leden 1, 2, 3 en 
4. De eerste reeks gedelegeerde 
handelingen wordt vastgesteld uiterlijk 
op 1 juli 2004.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 3 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Artikel 15, lid 7, wordt vervangen 
door:
"7. Teneinde rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van deze richtlijn te 
garanderen, stelt de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig
de artikelen 24, 24 bis en 24 ter, 
maatregelen vast voor de verspreiding 
van advertenties waarin het voornemen 
om effecten aan het publiek aan te 
bieden of de toelating van effecten tot de 
handel wordt aangekondigd, met name 
voordat het prospectus voor het publiek 
beschikbaar is gesteld of de inschrijving 
is geopend, alsook maatregelen met 
betrekking tot lid 4. De eerste reeks 
gedelegeerde handelingen wordt door de 
Commissie vastgesteld uiterlijk op 1 juli 
2004.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 4
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen en rekening houdend 
met de technische ontwikkelingen op de 
financiële markten, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen van de 
verplichting om een supplement aan het 
prospectus toe te voegen indien zich een 
belangrijke nieuwe factor, een materiële 
fout of een onnauwkeurigheid met 
betrekking tot de in het prospectus 
opgenomen informatie voordoet. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

"3. Om een consequente harmonisatie en
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen en rekening houdend met de 
technische ontwikkelingen op de financiële 
markten, ontwikkelt de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten voorstellen voor 
technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen van de 
verplichting om een supplement aan het 
prospectus toe te voegen indien zich een 
belangrijke nieuwe factor, een materiële 
fout of een onnauwkeurigheid met 
betrekking tot de in het prospectus 
opgenomen informatie voordoet. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 5
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1. Wanneer in één of meer lidstaten of in 
een lidstaat die niet de lidstaat van 
herkomst is, een aanbieding van effecten 
aan het publiek of een aanvraag voor de 
toelating van effecten tot de handel op een 
gereglementeerde markt wordt gepland, 
zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 
23, het door de lidstaat van herkomst 
goedgekeurde prospectus en alle 
documenten ter aanvulling van dat 
prospectus in een willekeurig aantal 
lidstaten van ontvangst geldig voor een 
openbare aanbieding of voor een toelating 
van de betrokken effecten tot de handel op 

"1. Wanneer in één of meer lidstaten of in 
een lidstaat die niet de lidstaat van 
herkomst is, een aanbieding van effecten 
aan het publiek of een aanvraag voor de 
toelating van effecten tot de handel op een 
gereglementeerde markt wordt gepland, 
zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 
23, het door de lidstaat van herkomst 
goedgekeurde prospectus en alle 
documenten ter aanvulling van dat 
prospectus in een willekeurig aantal 
lidstaten van ontvangst geldig voor een 
openbare aanbieding of voor een toelating 
van de betrokken effecten tot de handel op 
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een gereglementeerde markt, op 
voorwaarde dat de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten en de bevoegde 
autoriteit van iedere lidstaat van ontvangst 
overeenkomstig artikel 18 een 
kennisgeving ontvangt. De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten van ontvangst 
starten geen administratieve of 
goedkeuringsprocedures voor 
prospectussen."

een gereglementeerde markt, op 
voorwaarde dat de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten en de bevoegde 
autoriteit van iedere lidstaat van ontvangst 
overeenkomstig artikel 18 een 
kennisgeving ontvangen. De bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten van ontvangst 
starten geen administratieve of 
goedkeuringsprocedures voor 
prospectussen."

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Artikel 17, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. Indien er zich sinds de goedkeuring 
van het prospectus belangrijke nieuwe 
ontwikkelingen hebben voorgedaan of 
belangrijke materiële vergissingen of 
onjuistheden aan het licht zijn gekomen 
zoals bedoeld in artikel 16, verlangt de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst de publicatie van een 
document ter aanvulling van het 
prospectus dat conform artikel 13, lid 1, 
moet worden goedgekeurd. De Europese 
Autoriteit voor effecten en markten en de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
ontvangst mogen de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst erop 
attenderen dat nieuwe informatie vereist 
is."

Or. en
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Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 6
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om de eenvormige toepassing van deze 
richtlijn te garanderen en rekening houdend 
met de technische ontwikkelingen op de 
financiële markten, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
procedures voor kennisgeving van het 
certificaat van goedkeuring, het exemplaar 
van het prospectus, de vertaling van de 
samenvatting en eventuele aanvullingen op 
het prospectus. 

4. Om de eenvormige toepassing van deze 
richtlijn te garanderen en rekening houdend 
met de technische ontwikkelingen op de 
financiële markten, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
procedures voor kennisgeving van het 
certificaat van goedkeuring, het exemplaar 
van het prospectus, de vertaling van de 
samenvatting en eventuele aanvullingen op 
het prospectus.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure." 

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie."

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Artikel 20, lid 3, wordt vervangen 
door:
Teneinde een consequente harmonisatie 
en een uniforme toepassing van deze 
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richtlijn te waarborgen, neemt de 
Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
24, 24 bis en 24 ter, maatregelen om 
algemene gelijkwaardigheidscriteria vast 
te stellen, op grond van de vereisten van 
de artikelen 5 en 7. [...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten.
Op grond van deze criteria kan de 
Commissie overeenkomstig de artikelen 
24, 24 bis en 24 ter verklaren dat een 
derde land zorgdraagt voor de 
gelijkwaardigheid van de aldaar 
opgestelde prospectussen met die welke 
conform deze richtlijn zijn opgesteld 
door middel van zijn binnenlandse recht 
of doordat de aldaar gangbare 
praktijken of procedures gebaseerd zijn 
op door internationale organisaties 
opgestelde internationale standaarden, 
met inbegrip van de IOSCO-
standaarden voor de 
informatievoorziening.

Or. en

Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 6 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) In artikel 21 wordt na lid 1 het 
volgende lid ingevoegd:
"1 bis. Wanneer dat nodig is voor de 
toepassing van deze richtlijn werken de 
bevoegde autoriteiten met de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
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samen."

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 6 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 21 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) In artikel 21 wordt na lid 1 bis 
het volgende lid ingevoegd:
"1 ter. De bevoegde autoriteiten 
verstrekken de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten en de andere 
bevoegde autoriteiten onverwijld alle 
relevante gegevens die noodzakelijk zijn 
om hun taken zoals bij deze richtlijn 
vastgesteld te kunnen vervullen."

Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 7 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 21 – lid 4 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In artikel 21, lid 4, wordt letter d) 
wordt vervangen door:
"d) op haar (hun) grondgebied 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
inspecties ter plaatse uit te voeren om na 
te gaan of deze richtlijn en eventuele 
uitvoeringsmaatregelen worden 
nageleefd. Indien de nationale wetgeving 
dat vereist, kan (kunnen) de bevoegde 
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autoriteit(en) gebruikmaken van dit 
recht door middel van een verzoek aan 
de bevoegde rechterlijke instantie en/of 
in samenwerking met andere 
autoriteiten.
Inspecties ter plaatse kunnen worden 
uitgevoerd in samenwerking met de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 8 – letter (b)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 22 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. Om de eenvormige toepassing van lid 2 
te garanderen en rekening houdend met de 
technische ontwikkelingen op de financiële 
markten, kan de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten voorstellen voor 
technische normen ontwikkelen om de 
voorwaarden te bepalen voor 
samenwerking en informatie-uitwisseling 
tussen de bevoegde autoriteiten, daarin 
begrepen de ontwikkeling van 
standaardformulieren of templates bedoeld 
voor dergelijke samenwerking en 
informatie-uitwisseling.

"4. Om een consequente harmonisatie en
de eenvormige toepassing van lid 2 te 
garanderen en rekening houdend met de 
technische ontwikkelingen op de financiële 
markten, ontwikkelt de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten voorstellen voor 
technische normen om de voorwaarden te 
bepalen voor samenwerking en informatie-
uitwisseling tussen de bevoegde 
autoriteiten, daarin begrepen de 
ontwikkeling van standaardformulieren of 
templates bedoeld voor dergelijke 
samenwerking en informatie-uitwisseling.

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 8 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 23 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Artikel 23, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. Wanneer de uitgevende instelling of 
de financiële instellingen die met de 
procedures voor de openbare aanbieding 
zijn belast, in weerwil van de door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst getroffen maatregelen, of 
omdat deze maatregelen ontoereikend 
zijn, inbreuk blijven plegen op de 
desbetreffende wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen, neemt 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van ontvangst, na de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst daarvan in 
kennis te hebben gesteld, alle passende 
maatregelen ter bescherming van de 
beleggers. De Commissie en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
worden zo spoedig mogelijk van die 
maatregelen op de hoogte gesteld."

Or. en

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 8 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Hoofdstuk VII – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) De titel van hoofdstuk VII wordt 
vervangen door:
"GEDELEGEERDE BEVOEGDHEDEN 
EN UITVOERINGSMAATREGELEN"

Or. en
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Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 8 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 24 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) De titel van artikel 24 wordt 
vervangen door:
"Delegatie van bevoegdheden en Comité"

Or. en

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 8 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 24 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quinquies) Artikel 24, lid 2 bis, wordt 
vervangen door:
"2 bis. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
artikel 1, lid 3 bis, artikel 2, lid 4, 
artikel 4, lid 3, artikel 5, leden 5 en 5 bis, 
artikel 7, leden 1 en 3, artikel 8, lid 4, 
artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 7, 
artikel 14, lid 8, artikel 15, lid 7, en 
artikel 20, lid 3, wordt voor onbepaalde 
duur aan de Commissie verleend."

Or. en

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 8 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 24 – lid 2 bis bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 sexies) In artikel 24 wordt na lid 2 bis 
het volgende lid ingevoegd:
"2 bis bis. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
stelt zij het Europees Parlement en de 
Raad daarvan gelijktijdig in kennis."

Or. en

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 8 septies (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 24 – lid 2 bis ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 septies) In artikel 24 wordt na lid 2 bis 
bis het volgende lid ingevoegd:
"2 bis ter. De aan de Commissie 
toegekende bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, is 
onderworpen aan de voorwaarden die 
worden gesteld in de artikelen 24 bis en 
24 ter."

Or. en

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 8 nonies (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 nonies) Artikel 24, lid 3, wordt 
geschrapt.
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Or. en

Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 8 octies (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 octies) Na artikel 24 wordt het volgende 
artikel ingevoegd:

"Artikel 24 bis
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 1, lid 3 bis, artikel 2, lid 4, 
artikel 4, lid 3, artikel 5, leden 5 en 5 bis, 
artikel 7, leden 1 en 3, artikel 8, lid 4, 
artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 7, artikel 
14, lid 8, artikel 15, lid 7, en artikel 20, 
lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is gestart om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in 
te trekken, stelt de andere instelling en de 
Commissie daarvan in kennis.
3. Het besluit tot intrekking 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 
eventueel 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
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Amendement 103

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 8 decies (nieuw)
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 decies) Na artikel 24 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 24 ter
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
vier maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze periode met twee maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad tegen de gedelegeerde 
handeling bezwaar heeft gemaakt, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking."

Or. en

Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1)Artikel 2, lid 3, wordt vervangen door:
"3. Om met de technische 
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ontwikkelingen op de financiële markten 
rekening te houden en een consequente 
harmonisatie en een uniforme toepassing
van deze richtlijn te garanderen, bepaalt
de Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
64, 64 bis en 64 ter, met betrekking tot de 
vrijstellingen c, i, en k, de criteria aan de 
hand waarvan wordt vastgesteld 
wanneer een activiteit is aan te merken 
als een nevenactiviteit van het 
hoofdbedrijf op groepsniveau, en 
wanneer een dienst als incidentele 
activiteit wordt verricht.
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 105

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 4 – lid 1 – punt 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) In artikel 4, lid 1, wordt de 
inleidende formule van de tweede alinea 
van punt 2 vervangen door:
"De Europese Autoriteit voor effecten en 
markten bepaalt [...]:"

Or. en
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Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) Artikel 4, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. Om met de ontwikkelingen op de 
financiële markten rekening te houden 
en een consequente harmonisatie en een 
uniforme toepassing van deze richtlijn te 
garanderen, verduidelijkt de Commissie 
middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 
64 ter, de in lid 1 van dit artikel vervatte 
definities [...].
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 107

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 1
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3. De lidstaten leggen een register van alle 
beleggingsondernemingen aan. Het register 
is toegankelijk voor het publiek en bevat 
informatie over de diensten of activiteiten 
die de beleggingsonderneming op grond 
van haar vergunning mag verrichten. Het 
register wordt regelmatig bijgewerkt.

"3. De lidstaten leggen een register van alle 
beleggingsondernemingen aan. Het register 
is toegankelijk voor het publiek en bevat 
informatie over de diensten of activiteiten 
die de beleggingsonderneming op grond 
van haar vergunning mag verrichten. Het 
register wordt regelmatig bijgewerkt. Elke 
toekenning van een vergunning wordt ter 
kennis van de Europese Autoriteit voor 
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effecten en markten gebracht.
De bij Verordening …/… van het Europees 
Parlement en de Raad opgerichte Europese 
Autoriteit voor effecten en markten stelt 
een lijst op van alle 
beleggingsondernemingen in de 
Gemeenschap. De Europese Autoriteit voor 
effecten en markten publiceert die lijst en 
houdt deze actueel."

De bij Verordening …/… van het Europees 
Parlement en de Raad opgerichte Europese 
Autoriteit voor effecten en markten stelt 
een lijst op van alle 
beleggingsondernemingen in de 
Gemeenschap. In de lijst wordt informatie 
opgenomen over de diensten of 
activiteiten waarvoor de 
beleggingsonderneming een vergunning 
wordt verleend. De Europese Autoriteit 
voor effecten en markten publiceert die 
lijst op zijn website en houdt deze actueel."

Or. en

Amendement 108

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 2
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel en van artikel 7, artikel 9, leden 2 
tot en met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en 
artikel 12 te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen van 
de vereisten en de procedures voor 
dergelijke vergunningen als bedoeld in dit 
artikel en in artikel 7, artikel 9, leden 2 tot 
en met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en 
artikel 12.

"4. Om een consequente harmonisatie en
de eenvormige toepassing van dit artikel en 
van artikel 5, lid 4, artikel 9, leden 2 tot en 
met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en artikel 12 
te garanderen, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen:

a) ter bepaling van de vereisten met 
betrekking tot het hoofdkantoor 
overeenkomstig artikel 5, lid 4;
b) ter specificatie van de informatie die 
aan de bevoegde autoriteiten moet worden 
verstrekt overeenkomstig artikel 7, lid 2;
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c) ter specificatie van de informatie en ter 
uitwerking van de standaardformulieren, 
templates en procedures voor de 
kennisgeving als bedoeld in artikel 9, lid 
2, en artikel 9, lid 4;
d) ter bepaling van de vereisten 
overeenkomstig artikel 9, leden 2 tot en 
met 4, en artikel 10, leden 1 en 2; en
e) ter specificatie van het vereiste 
aanvangskapitaal overeenkomstig artikel 
12.

Or. en

Amendement 109

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Aan artikel 8 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"Elke intrekking van een vergunning 
wordt ter kennis van de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
gebracht."

Or. en

Amendement 110

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 10 bis – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"8. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 

"8. Om een consequente harmonisatie en
de eenvormige toepassing van dit artikel te 



PR\806661NL.doc 75/232 PE439.086v03-00

NL

Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen met betrekking tot de 
informatielijst die vereist is voor de 
beoordeling van een verwerving als 
bedoeld in lid 1 en de modaliteiten van het 
overlegproces tussen de relevante 
bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 
10, lid 4. De Autoriteit legt die voorstellen 
voor technische normen uiterlijk op 1 
januari 2014 voor aan de Commissie.

garanderen, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen met 
betrekking tot de informatielijst die vereist 
is voor de beoordeling van een verwerving 
als bedoeld in lid 1, de criteria voor de 
afwijzing van een vergunning als bedoeld 
in lid 2 en de modaliteiten van het 
overlegproces tussen de relevante 
bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 
10, lid 4. De Autoriteit legt die voorstellen 
voor technische normen uiterlijk op 1 
januari 2014 voor aan de Commissie.

Or. en

Amendement 111

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 10 ter– lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 10 ter, lid 1, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
" Om rekening te houden met 
toekomstige ontwikkelingen en om te 
zorgen voor een consequente 
harmonisatie en een uniforme toepassing 
van deze richtlijn, stelt de Commissie 
middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 
64 ter, maatregelen vast waarbij de in de 
eerste alinea van dit lid vastgestelde 
criteria worden aangepast.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 112

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 ter (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 13 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Artikel 13, lid 10, wordt vervangen 
door:
"10. Om met de technische 
ontwikkelingen op de financiële markten 
rekening te houden en een consequente 
harmonisatie en een uniforme toepassing 
van deze richtlijn te garanderen, 
specificeert de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 64, 64 bis en 64 ter, de 
concrete organisatorische eisen [...] 
welke moeten worden opgelegd aan 
beleggingsondernemingen die 
verschillende beleggingsdiensten en/of 
beleggingsactiviteiten en nevendiensten 
of combinaties daarvan verrichten.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 113

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 quater (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Artikel 15, lid 1, wordt 
vervangen door:
"1. De lidstaten stellen de Commissie en 
de Europese Autoriteit voor effecten en 
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markten in kennis van de algemene 
moeilijkheden die hun 
beleggingsondernemingen ondervinden 
bij vestiging of het verrichten van 
beleggingsdiensten of -activiteiten in 
derde landen."

Or. en

Amendement 114

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) Artikel 15, lid 2, wordt 
vervangen door:
"2. Indien de Commissie op grond van 
andere dan de in lid 1 bedoelde 
informatie vaststelt dat een derde land 
de beleggingsondernemingen uit de 
Gemeenschap geen daadwerkelijke 
toegang tot de markt verleent die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan 
beleggingsondernemingen uit dat derde 
land, doet zij, overeenkomstig de 
richtsnoeren van de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten, aan de Raad 
voorstellen [...] om een passend 
onderhandelingsmandaat te verkrijgen 
teneinde voor de 
beleggingsondernemingen uit de 
Gemeenschap vergelijkbare 
concurrentiemogelijkheden te 
verkrijgen. De Raad besluit met 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen.
De voorstellen worden het Europees 
Parlement onverwijld ter kennisname 
toegezonden."
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Or. en

Amendement 115

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 sexies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 15 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexies) In artikel 15, lid 3, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"In de in de eerste alinea bedoelde 
omstandigheden kan de Commissie ook, 
naast het openen van onderhandelingen, 
te allen tijde middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
64, 64 bis en 64 ter besluiten dat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
hun beslissingen inzake reeds ingediende 
of toekomstige vergunningsaanvragen en 
het verwerven van deelnemingen door 
rechtstreekse of middellijke 
moederondernemingen die onder het 
recht van het betrokken derde land 
vallen, moeten beperken of opschorten. 
Een dergelijke beperking of opschorting 
geldt niet voor de oprichting van 
dochterondernemingen door 
beleggingsondernemingen die een 
vergunning hebben gekregen in de 
Gemeenschap, of door 
dochterondernemingen daarvan, en 
evenmin voor het verwerven van 
deelnemingen door dergelijke 
beleggingsondernemingen of 
dochterondernemingen in een 
beleggingsonderneming uit de 
Gemeenschap. De bedoelde maatregelen 
zijn ten hoogste drie maanden geldig."

Or. en
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Amendement 116

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 septies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 15 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 septies) In artikel 15, lid 3, wordt de 
derde alinea vervangen door:
"Vóór het verstrijken van de in de 
tweede alinea bedoelde termijn van drie 
maanden en in het licht van de uitkomst 
van de onderhandelingen kan de 
Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
64, 64 bis en 64 ter besluiten deze 
maatregelen te verlengen."

Or. en

Amendement 117

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 octies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 octies) Aan artikel 16, lid 2, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:

"De Europese Autoriteit voor effecten en 
markten ontwikkelt richtsnoeren met 
betrekking tot het hierboven bedoelde 
toezicht."

Or. en
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Amendement 118

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 nonies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 nonies) In artikel 18, lid 3, wordt de 
inleidende formule van de eerste alinea 
vervangen door:
"3. Om met de technische 
ontwikkelingen op de financiële markten 
rekening te houden en een consequente 
harmonisatie en een uniforme toepassing 
van de leden 1 en 2 te garanderen, stelt 
de Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
64, 64 bis en 64 ter maatregelen vast 
om:"

Or. en

Amendement 119

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 decies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 18 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 decies) In artikel 18, lid 3, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 120

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 undecies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 19 – lid 6 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 undecies) In artikel 19, lid 6, wordt het 
eerste streepje vervangen door:
"– bovenbedoelde diensten houden 
verband met tot de handel op een 
gereglementeerde markt of op een 
gelijkwaardige markt van een derde 
land toegelaten aandelen, 
geldmarktinstrumenten, obligaties of 
andere schuldinstrumenten (met 
uitzondering van obligaties of andere 
schuldinstrumenten die een afgeleid 
instrument behelzen), icbe's en andere 
niet-complexe financiële instrumenten. 
De markt van een derde land wordt 
geacht gelijkwaardig aan een 
gereglementeerde markt te zijn als hij 
voldoet aan voorschriften die 
gelijkwaardig zijn aan de voorschriften 
in Titel III. De Europese Autoriteit voor 
effecten en markten publiceert op haar 
website een lijst van de markten die als 
gelijkwaardig moeten worden 
aangemerkt. Deze lijst wordt periodiek 
bijgewerkt.

Or. en

Amendement 121

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 duodecies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 19 – lid 10 –alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 duodecies) In artikel 19, lid 10, wordt 
de inleidende formule van de eerste alinea 
vervangen door:
"10. Om beleggers afdoende 
bescherming te bieden en een 
consequente harmonisatie en een
uniforme toepassing van de leden 1 tot 
en met 8 te garanderen, zorgt de 
Commissie er middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
64, 64 bis en 64 ter voor dat 
beleggingsondernemingen de in 
genoemde leden neergelegde beginselen 
in acht nemen wanneer zij 
beleggingsdiensten of nevendiensten 
voor hun cliënten verrichten. In deze 
uitvoeringsmaatregelen wordt rekening 
gehouden met het volgende:"

Or. en

Amendement 122

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 terdecies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 19 – lid 10 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 terdecies) In artikel 19, lid 10, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 123

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 quaterdecies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 21 – lid 6 –alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quaterdecies) In artikel 21, lid 6, wordt 
de inleidende formule van de eerste alinea 
vervangen door:
"6. Om de beleggers afdoende 
bescherming te bieden, de goede en 
ordelijke werking van de markten te 
waarborgen en een consequente 
harmonisatie en een uniforme toepassing 
van de leden 1, 3 en 4 te garanderen, 
stelt de Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
64, 64 bis en 64 ter maatregelen vast 
betreffende:"

Or. en

Amendement 124

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 quindecies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 21 – lid 6 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"(3 quindecies) In artikel 21, lid 6, wordt 
de tweede alinea vervangen door:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 125

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 sexdecies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 22 – lid 3 –alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexdecies) In artikel 22, lid 3, wordt de 
inleidende formule van de eerste alinea 
vervangen door:
"3. Om te waarborgen dat in de 
maatregelen ter bescherming van de 
beleggers en van de billijke en ordelijke 
werking van de markten met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten rekening wordt 
gehouden en tevens een consequente 
harmonisatie en een uniforme toepassing 
van de leden 1 en 2 te garanderen, 
omschrijft de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 64, 64 bis en 64 ter:"

Or. en

Amendement 126

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 septdecies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 22 – lid 3 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 septdecies) In artikel 22, lid 3, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 127

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 octodecies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 23 – lid 3 –alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 octodecies) Artikel 22, lid 3, wordt de 
vijfde alinea vervangen door:
" Dit register wordt regelmatig 
bijgewerkt. Het wordt gepubliceerd op 
het internet en kan worden geraadpleegd 
door het publiek.
De Europese Autoriteit voor effecten en 
markten stellen een lijst op van alle 
aangewezen verbonden agenten van de 
beleggingsondernemingen in de 
Gemeenschap. De Europese Autoriteit 
voor effecten en markten publiceert deze 
lijst op haar website en houdt deze 
actueel."

Or. en

Amendement 128

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 novodecies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 24 – lid 5 –alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 novodecies) In artikel 24, lid 5, wordt 
de inleidende formule van de eerste alinea 
vervangen door:
"5. Om een consequente harmonisatie en
uniforme toepassing van de leden 2, 3 en 
4 in het licht van de veranderende 
marktpraktijken te garanderen en de 
goede werking van de interne markt te 
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bevorderen, omschrijft de Commissie 
middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 
64 ter:"

Or. en

Amendement 129

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 vicies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 24 – lid 5 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 vicies) In artikel 24, lid 5, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 130

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 unvicies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 unvicies) Artikel 25, lid 1, wordt 
vervangen door:
"1. Onverminderd de verdeling van de 
verantwoordelijkheden voor het doen 
naleven van de bepalingen van Richtlijn 
2003/6/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 28 januari 2003 inzake 
handel met voorwetenschap en 
marktmanipulatie (marktmisbruik) 
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zorgen de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten en de lidstaten 
ervoor dat passende maatregelen zijn 
getroffen om de bevoegde autoriteit in 
staat te stellen toe te zien op de 
werkzaamheden van 
beleggingsondernemingen om te 
garanderen dat deze optreden op loyale, 
billijke en professionele wijze en op een 
manier die bevorderlijk is voor de 
integriteit van de markt."

Or. en

Amendement 131

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 duovicies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 duovicies) Artikel 25, lid 2, wordt 
vervangen door:
"2. De lidstaten schrijven voor dat 
beleggingsondernemingen alle relevante 
gegevens over de door hen verrichte 
transacties in financiële instrumenten 
gedurende ten minste vijf jaar ter 
beschikking van de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten en de bevoegde 
autoriteit moeten houden, ongeacht of 
deze transacties voor eigen rekening dan 
wel voor rekening van een cliënt zijn 
verricht. In het geval van transacties 
voor rekening van cliënten omvatten de 
bijgehouden gegevens alle informatie en 
bijzonderheden over de identiteit van de 
cliënt en alle informatie die moet worden 
verstrekt op grond van Richtlijn 
91/308/EEG van de Raad van 10 juni 
1991 tot voorkoming van het gebruik 
van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld."
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Or. en

Amendement 132

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 tervicies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 25 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 tervicies) Artikel 25, lid 7, wordt 
vervangen door:
"7. Om ervoor te zorgen dat de 
maatregelen ter bescherming van de 
marktintegriteit worden aangepast om 
rekening te houden met de technische 
ontwikkelingen op de financiële markten 
en om een consequente harmonisatie en
de uniforme toepassing van de leden 1 
tot en met 5 te garanderen, omschrijft de 
Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
64, 64 bis en 64 ter de methoden en 
regelingen voor het melden van 
financiële transacties, de vorm en 
inhoud van deze meldingen, en de 
criteria aan de hand waarvan wordt 
vastgesteld of een markt relevant is in de 
zin van lid 3.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 133

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 quatervicies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 27 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quatervicies) Artikel 27, lid 2, wordt 
vervangen door:
"2. De bevoegde autoriteit van de in 
termen van liquiditeit voor elk aandeel 
meest relevante markt, zoals bepaald in 
artikel 25, bepaalt tenminste eenmaal 
per jaar, op basis van de rekenkundige 
gemiddelde waarde van de orders die op 
de markt voor dat aandeel zijn 
uitgevoerd, tot welke aandelenklasse het 
behoort. Deze informatie wordt voor alle 
marktdeelnemers openbaar gemaakt en 
doorgegeven aan de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten. De Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
publiceert deze informatie op haar 
website."

Or. en

Amendement 134

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 quinvicies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 27 – lid 7 –alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinvicies) In artikel 27, lid 7, wordt de 
inleidende formule van de eerste alinea 
vervangen door:
"7. Om een consequente harmonisatie te 
verzekeren en te garanderen dat de leden 
1, 2, 3, en 4 uniform worden toegepast 
op een manier die bevorderlijk is voor 
de efficiënte waardebepaling van 
aandelen en die 
beleggingsondernemingen de beste 
kansen biedt om de voordeligste 
voorwaarden voor hun cliënten te 
bedingen, stelt de Commissie middels 
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gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 64, 64 bis en 64 ter 
maatregelen vast die:"

Or. en

Amendement 135

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 sexvicies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 27 – lid 7 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexvicies) In artikel 27, lid 7, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 136

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 bis bis (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 28 – lid 3 –alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis bis) In artikel 28, lid 3, wordt de 
inleidende formule van de eerste alinea 
vervangen door:
"3. Om de transparante en ordelijke 
werking van de markten en de uniforme 
toepassing van lid 1 te garanderen, stelt 
de Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
64, 64 bis en 64 ter maatregelen
vast die:"
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Or. en

Amendement 137

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 bis ter (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 28 – lid 3 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis ter) In artikel 28, lid 3, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 138

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 bis quater (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 29 – lid 3 –alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis quater) In artikel 29, lid 3, wordt de 
inleidende formule van de eerste alinea 
vervangen door:
"3. Om een consequente harmonisatie en 
een uniforme toepassing van de leden 1 
en 2 te garanderen, stelt de Commissie 
middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 
64 ter maatregelen vast betreffende:"

Or. en
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Amendement 139

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 bis quinquies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 29 – lid 3 –alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis quinquies) In artikel 29, lid 3, wordt 
de derde alinea vervangen door:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 140

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 bis sexies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 30 – lid 3 –alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis sexies) In artikel 30, lid 3, wordt de 
inleidende formule van de eerste alinea 
vervangen door:
"3. Om de goede en ordelijke werking 
van de financiële markten te 
waarborgen en een consequente 
harmonisatie en  een uniforme 
toepassing van de leden 1 en 2 te 
garanderen, stelt de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 64, 64 bis en 64 ter 
maatregelen vast betreffende:"

Or. en
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Amendement 141

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 bis septies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 30 – lid 3 –alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis septies) In artikel 30, lid 3, wordt de 
derde alinea vervangen door:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 142

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 3 bis octies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 31 – lid 2 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis octies) In artikel 31, lid 2, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"Ingeval de beleggingsonderneming 
voornemens is gebruik te maken van 
verbonden agenten deelt de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst 
van de beleggingsonderneming, op 
verzoek van de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van ontvangst, binnen een 
redelijke termijn de identiteitsgegevens 
mee van de verbonden agenten die de 
beleggingsonderneming voornemens is 
in die lidstaat te gebruiken. De lidstaat 
van ontvangst kan die informatie 
openbaar maken en geeft deze informatie 
door aan de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten."
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Or. en

Amendement 143

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 4
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 31 – lid 7 –alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"7. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen en een eenvormige 
meldingsprocedure tot stand te brengen, 
kan de Europese Autoriteit voor effecten 
en markten voorstellen voor technische 
normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen 
betreffende de verplichting om informatie 
te melden overeenkomstig de leden 2 en 4 
en het proces om deze informatie door te 
sturen overeenkomstig de leden 3 en 6, 
daarin begrepen de ontwikkeling van 
standaardformulieren en templates.

"7. Om een consequente harmonisatie en
eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen en een eenvormige 
meldingsprocedure tot stand te brengen, 
ontwikkelt de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten voorstellen voor 
technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen 
betreffende de verplichting om informatie 
te melden overeenkomstig de leden 2 en 4 
en het proces om deze informatie door te 
sturen overeenkomstig de leden 3 en 6, 
daarin begrepen de ontwikkeling van 
standaardformulieren en templates.

Or. en

Amendement 144

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 5
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 32 – lid 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"10. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen en een eenvormige 
meldingsprocedure tot stand te brengen, 
kan de Europese Autoriteit voor effecten 
en markten voorstellen voor technische 
normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen 
betreffende de verplichting om informatie 

"10. Om een consequente harmonisatie en
eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen en een eenvormige 
meldingsprocedure tot stand te brengen, 
ontwikkelt de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten voorstellen voor 
technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen 
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te melden overeenkomstig de leden 2 en 4 
en het proces om deze informatie door te 
sturen overeenkomstig de leden 3 en 6, 
daarin begrepen de ontwikkeling van 
standaardformulieren en templates.

betreffende de verplichting om informatie 
te melden overeenkomstig de leden 2 en 4 
en het proces om deze informatie door te 
sturen overeenkomstig de leden 3 en 6, 
daarin begrepen de ontwikkeling van 
standaardformulieren en templates.

Or. en

Amendement 145

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 36 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Aan artikel 36 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"5 bis. Elke intrekking van een 
vergunning wordt ter kennis van de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten gebracht."

Or. en

Amendement 146

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 5 ter (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 40 – lid 6 –alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) In artikel 40, lid 6, wordt de 
inleidende formule van de eerste alinea 
vervangen door:
"6. Om een uniforme toepassing van de 
leden 1, 2, 3, 4 en 5 te garanderen, stelt 
de Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 



PE439.086v03-00 96/232 PR\806661NL.doc

NL

64, 64 bis en 64 ter maatregelen vast:"

Or. en

Amendement 147

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 5 quater (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 40 – lid 6 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) In artikel 40, lid 6, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 148

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 5 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) Artikel 41, lid 2, wordt 
vervangen door:
"2. Een bevoegde autoriteit die de 
opschorting van de handel in een 
financieel instrument of de uitsluiting 
van een financieel instrument van de 
handel op één of meer gereglementeerde 
markten eist, maakt haar beslissing 
onmiddellijk openbaar en stelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten en de bevoegde autoriteiten van 
de overige lidstaten daarvan in kennis. 
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Tenzij zulks de belangen van de 
beleggers of de ordelijke werking van de 
markt aanzienlijk zou kunnen schaden, 
eisen de bevoegde autoriteiten van de 
overige lidstaten de opschorting van de 
handel in een financieel instrument of de 
uitsluiting van een financieel instrument 
van de handel op één of meer onder hen 
ressorterende gereglementeerde 
markten en MTF's:

Or. en

Amendement 149

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 5 sexies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 42 – lid 6 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 sexies) In artikel 42, lid 6, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"De gereglementeerde markt deelt aan 
de bevoegde autoriteit van zijn lidstaat 
van herkomst en de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten mee in welke 
lidstaat zij voornemens is dergelijke 
voorzieningen te treffen. De bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst 
deelt deze informatie binnen een maand 
mee aan de lidstaat waar de 
gereglementeerde markt voornemens is 
dergelijke voorzieningen te treffen."

Or. en

Amendement 150

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 5 septies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 44 – lid 3 –alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 septies) In artikel 44, lid 3, wordt de 
inleidende formule van de eerste alinea 
vervangen door:
"3. Om een uniforme toepassing van de 
leden 1 en 2 te garanderen, stelt de 
Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
64, 64 bis en 64 ter maatregelen vast 
betreffende:"

Or. en

Amendement 151

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 5 octies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 44 – lid 3 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 octies) In artikel 44, lid 3, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 152

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 5 nonies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 45 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 nonies) In artikel 45, lid 3, wordt de 
inleidende formule van de eerste alinea 
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vervangen door:
"3. Om de goede en ordelijke werking 
van de financiële markten te 
waarborgen en een consequente 
harmonisatie en een uniforme toepassing 
van de leden 1 en 2 te garanderen, stelt 
de Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
64, 64 bis en 64 ter maatregelen vast 
betreffende:"

Or. en

Amendement 153

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 5 decies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 45 – lid 3 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 decies) In artikel 45, lid 3, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 154

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 7 bis (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In artikel 51 wordt na lid 2 het 
volgende lid ingevoegd:
"2 bis. De lidstaten stellen de Europese 
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Autoriteit voor effecten en markten in
kennis van de administratieve sanctie die 
zij hebben vastgesteld overeenkomstig lid 
1 van dit artikel."

Or. en

Amendement 155

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 8 bis (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 54 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Aan artikel 54 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"5 bis. Dit artikel belet niet dat tussen de 
bevoegde autoriteiten uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie plaatsvindt of 
dat vertrouwelijke informatie wordt 
bezorgd aan de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten of het Europees 
Comité voor systeemrisico’s. De tussen de 
bevoegde autoriteiten en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten of het 
Europees Comité voor systeemrisico’s 
uitgewisselde informatie is gebonden aan 
het beroepsgeheim, waaraan personen die 
tewerkgesteld zijn of waren bij de 
bevoegde autoriteiten die de informatie 
ontvangen, gebonden zijn."

Or. en

Amendement 156

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 8 ter (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 56 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Artikel 56, lid 1, wordt vervangen 
door:
"1. De bevoegde autoriteiten van de 
verschillende lidstaten werken onderling 
en met de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten samen wanneer dat 
voor de vervulling van hun taken uit 
hoofde van deze richtlijn nodig is, 
waartoe zij gebruik maken van de 
bevoegdheden waarover zij hetzij uit 
hoofde van deze richtlijn, hetzij 
ingevolge nationale wetgeving 
beschikken:
De bevoegde autoriteiten verlenen 
assistentie aan de bevoegde autoriteiten 
van andere lidstaten en aan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten. Zij 
wisselen met name informatie uit en 
werken samen bij onderzoek- of 
toezichtactiviteiten.
Om de samenwerking en met name de 
uitwisseling van informatie te 
vergemakkelijken en te versnellen, 
wijzen de lidstaten één bevoegde 
autoriteit aan als contactpunt voor de 
toepassing van deze richtlijn. De 
lidstaten delen de Commissie, de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten en de overige lidstaten de 
namen mede van de autoriteiten die zijn 
aangewezen om uit hoofde van dit lid 
verzoeken om uitwisseling van gegevens 
of verzoeken om samenwerking in 
ontvangst te nemen.

Or. en



PE439.086v03-00 102/232 PR\806661NL.doc

NL

Amendement 157

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 8 quater (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 56 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) Artikel 56, lid 4, wordt 
vervangen door:
"Wanneer een bevoegde autoriteit ervan 
overtuigd is dat er door niet onder haar 
toezicht staande entiteiten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
handelingen worden of zijn uitgevoerd 
die strijdig zijn met de bepalingen van 
deze richtlijn, geeft zij hiervan zo 
specifiek mogelijk kennis aan de 
bevoegde autoriteit van de andere 
lidstaat en aan de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten. 
Laatstgenoemde autoriteit neemt de 
nodige maatregelen en stelt de 
kennisgevende bevoegde autoriteit en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten van het resultaat van de 
maatregelen in kennis, alsmede, voor 
zover mogelijk, van belangrijke 
tussentijdse ontwikkelingen. Dit lid laat 
de bevoegdheden van de bevoegde 
autoriteit die de informatie heeft 
doorgegeven onverlet.

Or. en

Amendement 158

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 8 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 56 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quinquies) Artikel 56, lid 5, wordt 
vervangen door:
"5. Om een consequente harmonisatie en 
een uniforme toepassing van lid 2 te 
garanderen, omschrijft de Commissie 
middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 
64 ter normen voor de 
samenwerkingsverplichtingen van de 
bevoegde autoriteiten en stelt zij de 
criteria vast op grond waarvan de 
werkzaamheden van een 
gereglementeerde markt in een lidstaat 
van ontvangst kunnen worden 
beschouwd als zijnde van aanzienlijk 
belang voor de werking van de 
effectenmarkten en de bescherming van 
de beleggers in die lidstaat van 
ontvangst."

Or. en

Amendement 159

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 8 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 56 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quinquies) Aan artikel 56, lid 5, wordt 
de volgende alinea toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 160

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 9
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 56 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6. Om de eenvormige toepassing van de 
leden 1 en 2 te garanderen, kan de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen 
betreffende de verplichting voor de 
bevoegde autoriteiten om samen te werken 
overeenkomstig lid 1 en betreffende de 
inhoud van de 
samenwerkingsovereenkomsten 
overeenkomstig lid 2, daarin begrepen de 
ontwikkeling van standaardformulieren en 
templates.

"6. Om de eenvormige toepassing van de 
leden 1 en 2 te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen betreffende de verplichting voor de 
bevoegde autoriteiten om samen te werken 
overeenkomstig lid 1 en betreffende de 
inhoud van de 
samenwerkingsovereenkomsten 
overeenkomstig lid 2, daarin begrepen de 
ontwikkeling van standaardformulieren en 
templates.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie."

Or. en

Amendement 161

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 10 – letter (a)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) De bestaande tekst wordt hernummerd 
tot lid 1.

(a) Lid 1 wordt vervangen door:

"De Europese Autoriteit voor effecten en 
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markten of een bevoegde autoriteit van 
een lidstaat kan om de medewerking van 
de bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat verzoeken bij toezichtactiviteiten 
of voor verificatie ter plaatse of bij een 
onderzoek. In het geval van 
beleggingsondernemingen die leden op 
afstand van een gereglementeerde markt 
zijn, kan de voor het toezicht op de 
gereglementeerde markt bevoegde 
autoriteit verkiezen die leden op afstand 
rechtstreeks te contacteren; zij moet de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst van het lid op afstand daarvan 
kennis geven."

Or. en

Amendement 162

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 10 – letter (b)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 57 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2. Om de eenvormige toepassing van lid 1 
te garanderen, kan de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten voorstellen voor 
technische normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
verplichting voor de bevoegde autoriteiten 
om samen te werken bij 
toezichtactiviteiten, controles ter plaatse en 
onderzoeken.

"2. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van lid 1 te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
verplichting voor de bevoegde autoriteiten 
om samen te werken bij 
toezichtactiviteiten, controles ter plaatse en 
onderzoeken.

Or. en
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Amendement 163

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 11 – letter (-a) (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 58 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Na lid 1 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"1 bis. De bevoegde autoriteiten 
verstrekken de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten en de andere 
bevoegde autoriteiten onverwijld alle 
relevante gegevens die noodzakelijk zijn 
om hun taken zoals bij deze richtlijn 
vastgesteld te kunnen vervullen."

Or. en

Amendement 164

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 11 – letter a
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 58 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. Om de eenvormige toepassing van de 
leden 1 en 2 te garanderen, kan de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor 
de verplichting om informatie uit te 
wisselen, daarin begrepen de ontwikkeling 
van standaardformulieren of templates.

"4. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van de leden 1 
en 2 te garanderen, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om 
gemeenschappelijke procedures vast te 
stellen voor de uitwisseling van
informatie, daarin begrepen de 
ontwikkeling van standaardformulieren of 
templates.

Or. en
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Amendement 165

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 59 –lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Artikel 59, lid 2, wordt vervangen 
door:
"In geval van een dergelijke weigering 
stelt de bevoegde autoriteit de 
verzoekende bevoegde autoriteit en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten daarvan in kennis, waarbij zij 
zo gedetailleerd mogelijke informatie 
verstrekt."

Or. en

Amendement 166

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 12
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 60 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. Om de eenvormige toepassing van de 
leden 1 en 2 te garanderen, kan de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
verplichting om informatie uit te wisselen, 
daarin begrepen de ontwikkeling van 
standaardformulieren of templates.

"4. Om de eenvormige toepassing van de 
leden 1 en 2 te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en
markten voorstellen voor technische 
normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
verplichting om informatie uit te wisselen, 
daarin begrepen de ontwikkeling van 
standaardformulieren of templates.

Or. en



PE439.086v03-00 108/232 PR\806661NL.doc

NL

Amendement 167

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 14 bis (nieuw) – inleidende formule en letter a (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 64 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Artikel 64 wordt als volgt 
gewijzigd:
(a) Lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
"2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
de artikelen 2 en 4, artikel 10 ter, lid 1, 
artikel 13, lid 10, de artikelen 15, 18, 19, 
21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44 en 45 
en artikel 56, lid 2, wordt voor onbepaalde 
duur aan de Commissie verleend."

Or. en

Amendement 168

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 14 bis (nieuw) – punt ter (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 64 – leden 2 bis en 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Na lid 2 worden de volgende leden 
ingevoegd:
"2 bis. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
stelt zij het Europees Parlement en de 
Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

2 ter. De aan de Commissie toegekende 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, is 
onderworpen aan de voorwaarden die 
worden gesteld in de artikelen 64 bis en 
64 ter."

Or. en
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Amendement 169

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 14 bis (nieuw) – letter c (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 64 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Lid 2 bis wordt vervangen door:
"2 bis. De vastgestelde gedelegeerde 
handelingen mogen de essentiële 
bepalingen van deze richtlijn niet 
wijzigen."

Or. en

Amendement 170

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 14 bis (nieuw) – letter d
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 64 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Lid 4 wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 171

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 14 ter (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 64 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Na artikel 64 wordt het volgende 
artikel ingevoegd:

"Artikel 64 bis



PE439.086v03-00 110/232 PR\806661NL.doc

NL

1. De in de artikel 2 en 4, artikel 10 ter, lid 
1, artikel 13, lid 10, de artikelen 15, 18, 
19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44 en 
45 en artikel 56, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is gestart om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in 
te trekken, stelt de andere instelling en de 
Commissie daarvan in kennis.
3. Het besluit tot intrekking 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 
eventueel 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 172

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 6 – punt 14 quater (nieuw)
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 64 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quater) Na artikel 64 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 64 ter
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
vier maanden na de datum van 
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kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze periode met twee maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad tegen de gedelegeerde 
handeling bezwaar heeft gemaakt, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking."

Or. en

Amendement 173

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) De eerste alinea van artikel 2, lid 3, 
wordt als volgt gewijzigd:

"3. Teneinde rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van lid 1 te garanderen, stelt 
de Commissie volgens de in artikel 27, 
leden 2 en 2 bis, bedoelde procedures 
gedelegeerde handelingen vast voor de in 
lid 1 vervatte definities."

Or. en
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Amendement 174

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 2 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) De derde alinea van artikel 2, lid 
3, wordt als volgt gewijzigd:
"De in de tweede alinea, onder a) en b), 
genoemde maatregelen worden 
vastgesteld middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
27, 27 bis en 27 ter [...]."

Or. en

Amendement 175

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 2 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) Aan artikel 2, lid 3, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 176

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt -1 quater (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 4 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quater) Artikel 4, lid 6, wordt als volgt 
gewijzigd:
"[...] Teneinde met de technische 
ontwikkelingen op de financiële markten 
rekening te houden en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van lid 1 te garanderen, 
ontwikkelt de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten voorstellen voor 
technische normen. De Europese 
Autoriteit voor effecten en markten
specificeert met name de technische 
omstandigheden waaronder een 
gepubliceerd jaarlijks financieel verslag, 
met inbegrip van het verslag van de 
externe accountant, beschikbaar moet 
blijven voor het publiek. De Europese 
Autoriteit voor effecten en markten kan in 
voorkomend geval ook de in lid 1 
genoemde periode van vijf jaar 
aanpassen.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAVB] 
bedoelde procedure."

Or. en

Amendement 177

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt -1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 5 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quinquies) In artikel 5, lid 6, wordt de 
eerste alinea als volgt gewijzigd:
"6. De Commissie stelt volgens de in 
artikel 27, leden 2 en 2 bis, bedoelde 
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procedure gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringsmaatregelen vast om met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten rekening te houden 
en een consequente harmonisatie en een 
eenvormige toepassing van de leden 1 tot 
en met 5 van dit artikel te garanderen."

Or. en

Amendement 178

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt -1 sexies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 5 – lid 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 sexies) In artikel 5, lid 6, wordt de 
derde alinea als volgt gewijzigd:
"De onder a) bedoelde maatregelen 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
27, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure. De onder b) en 
c) bedoelde maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beogen te wijzigen door haar aan te 
vullen, worden vastgesteld middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 27, 27 bis en 27 ter."

Or. en

Amendement 179

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt -1 septies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 5 – lid 6 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 septies) In artikel 5, lid 6, wordt de 
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vierde alinea als volgt gewijzigd:
" Indien nodig, kan de Commissie ook 
de in het eerste lid bedoelde periode van 
vijf jaar aanpassen middels een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
de artikelen 27, 27 bis en 27 ter."

Or. en

Amendement 180

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt -1 octies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 5 – lid 6 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 octies) Aan artikel 5, lid 6, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 181

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt -1 nonies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 9 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 nonies) In artikel 9, lid 7, wordt de 
eerste alinea vervangen door:
"7. De Commissie kan middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 27, 27 bis en 27 ter 
maatregelen vaststellen om met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten rekening te houden 
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en een consequente harmonisatie en een 
eenvormige toepassing van de leden 2, 4 
en 5 van dit artikel te garanderen."

Or. en

Amendement 182

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt -1 decies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 9 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 decies) In artikel 9, lid 7, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"Voorts specificeert de Commissie 
middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 
27 ter de maximale lengte van de "korte 
afwikkelingstermijn", bedoeld in lid 4, 
alsmede de passende mechanismen voor 
de controle door de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst.  [...]"

Or. en

Amendement 183

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt -1 undecies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 9 – lid 7 – alinea 4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 undecies) Aan artikel 9, lid 7, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."
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Or. en

Amendement 184

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 1 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 12 – lid 8 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) In lid 8, wordt de inleidende formule 
van de eerste alinea vervangen door:
"8. Teneinde rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van de leden 1, 2, 4, 5 en 6 te 
garanderen, stelt de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 27, 27 bis en 27 ter 
maatregelen vast:"

Or. en

Amendement 185

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 1 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 12 – lid 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Aan lid 8 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 186

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 12 – lid 8 bis (nieuw) –alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"9. Om de eenvormige toepassing van lid 1 
van dit artikel te garanderen en rekening 
houdend met de technische ontwikkelingen 
in de financiële markten, ontwikkelt de bij 
Verordening …/… van het Europees 
Parlement en de Raad opgerichte Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om een 
geharmoniseerd standaardformulier op te 
stellen dat moet worden gebruikt om de 
uitgevende instelling van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde informatie in kennis te 
stellen, of om informatie in te dienen 
overeenkomstig artikel 19, lid 3.

'9. Om een consequente harmonisatie en
de eenvormige toepassing van lid 1 van dit 
artikel te garanderen en rekening houdend 
met de technische ontwikkelingen in de 
financiële markten, ontwikkelt de bij 
Verordening …/… van het Europees 
Parlement en de Raad opgerichte Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om een 
standaardformulier op te stellen dat moet 
worden gebruikt om de uitgevende 
instelling van de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde informatie in kennis te stellen, of 
om informatie in te dienen overeenkomstig 
artikel 19, lid 3.

Or. en

Amendement 187

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) In lid 2 wordt de eerste alinea 
vervangen door:
"2. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 27, 27 bis en 27 ter 
maatregelen vast om met de technische 
ontwikkelingen op de financiële markten 
rekening te houden en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van lid 1 van dit artikel te 
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garanderen. Zij bepaalt met name:"

Or. en

Amendement 188

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 13 – lid 2 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) De tweede alinea van lid 2 wordt 
geschrapt.

Or. en

Amendement 189

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 – letter a ter (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) Aan lid 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 190

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 – letter b – alinea 1
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) - alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3. Om de eenvormige toepassing van lid 1 
te garanderen en rekening houdend met de 
technische ontwikkelingen op de financiële 
markten, ontwikkelt de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten voorstellen voor 
technische normen om een geharmoniseerd 
standaardformulier op te stellen dat moet 
worden gebruikt om de uitgevende 
instelling van de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde informatie in kennis te stellen, of 
om informatie in te dienen overeenkomstig 
artikel 19, lid 3.

"3. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van lid 1 te 
garanderen en rekening houdend met de 
technische ontwikkelingen op de financiële 
markten, ontwikkelt de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten voorstellen voor 
technische normen om een geharmoniseerd 
standaardformulier op te stellen dat moet 
worden gebruikt om de uitgevende 
instelling van de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde informatie in kennis te stellen, of 
om informatie in te dienen overeenkomstig 
artikel 19, lid 3.

Or. en

Amendement 191

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 14, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 27, 27 bis en 27 ter 
maatregelen vast om met de technische 
ontwikkelingen op de financiële markten 
rekening te houden en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van lid 1 te garanderen.
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 192

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 ter (nieuw) 
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Artikel 17, lid 4, wordt vervangen 
door:
"4. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 27, 27 bis en 27 ter 
maatregelen vast om zowel met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten als met de 
ontwikkelingen in de informatie- en de 
communicatietechnologie rekening te 
houden en tevens een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van de leden 1, 2 en 3 te 
garanderen. Zij specificeert met name 
de categorieën financiële instellingen via 
welke een aandeelhouder de in lid 2, 
onder c), bedoelde financiële rechten 
kan uitoefenen.
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 193

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 quater (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 18 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) Artikel 18, lid 5, wordt 
vervangen door:
"5. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 27, 27 bis en 27 ter 
maatregelen vast om zowel met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten als met de 
ontwikkelingen in de informatie- en de 
communicatietechnologie rekening te 
houden en tevens een consequent 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van de leden 1 tot en met 4 te 
garanderen. Zij specificeert met name 
de categorieën financiële instellingen via 
welke een obligatiehouder de in lid 2, 
onder c), bedoelde financiële rechten 
kan uitoefenen.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 194

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) Artikel 19, lid 4, wordt als 
volgt gewijzigd:
"4. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 27, 27 bis en 27 ter 
maatregelen vast om een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van de leden 1, 2 en 3 te 
garanderen.
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De Commissie specificeert met name de 
procedure volgens welke een uitgevende 
instelling of een houder van aandelen of 
andere financiële instrumenten, of een 
persoon als bedoeld in artikel 10, uit 
hoofde van respectievelijk de leden 1 of 3 
informatie bij de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat van herkomst moet indienen 
teneinde:
a) in de lidstaat van herkomst indiening 
langs elektronische weg mogelijk te 
maken;
b) de indiening van het in artikel 4 van 
deze richtlijn bedoelde jaarlijks 
financieel verslag te coördineren met de 
indiening van de in artikel 10 van 
Richtlijn 2003/71/EG bedoelde jaarlijks 
te verstrekken informatie.
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 195

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 sexies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 sexies) Artikel 21, lid 4, wordt 
vervangen door:
"4. Teneinde zowel met de technische 
ontwikkelingen op de financiële markten 
als met de ontwikkelingen in de 
informatie- en de 
communicatietechnologie rekening te 
houden en tevens een eenvormige 
toepassing van de leden 1, 2 en 3 te 
garanderen, stelt de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
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de artikelen 27, 27 bis en 27 ter 
maatregelen vast.
De Commissie specificeert met name:
a) minimumnormen voor de 
verspreiding van gereglementeerde 
informatie als bedoeld in lid 1;
b) minimumnormen voor de 
mechanismen voor centrale opslag als 
bedoeld in lid 2.
De Commissie kan ook een lijst van 
media voor de verspreiding van 
informatie onder het publiek opstellen 
en bijhouden.
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 196

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 septies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 septies) In artikel 22, lid 1,wordt de 
eerste alinea vervangen door:
"1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten stellen passende richtsnoeren 
vast en volgen de richtsnoeren van de 
EAEM teneinde de uit hoofde van 
Richtlijn 2003/6/EG, Richtlijn 
2003/71/EG en deze richtlijn bekend te 
maken informatie beter toegankelijk te 
maken voor het publiek."

Or. en
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Amendement 197

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 octies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 octies) Artikel 22, lid 2, wordt 
vervangen door:
2. De Commissie maakt regelmatig een 
balans op van de [...] behaalde resultaten 
en kan middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 
27 ter maatregelen vaststellen om de 
naleving van de artikelen 19 en 21 te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 198

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 nonies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 nonies) In artikel 23, lid 1,wordt de 
eerste alinea vervangen door:
"1. Wanneer de statutaire zetel van een 
uitgevende instelling in een derde land 
gelegen is, kan de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst op basis 
van de richtsnoeren van de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten deze 
uitgevende instelling ontheffing verlenen 
van de verplichtingen uit hoofde van de 
artikelen 4 tot en met 7, en de artikelen 
12, lid 6, 14, 15, 16 tot en met 18, mits de 
wetgeving van het betrokken derde land 
gelijkwaardige verplichtingen oplegt of 
de uitgevende instelling zich houdt aan 
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de verplichtingen krachtens de 
wetgeving van een derde land die door 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst als gelijkwaardig wordt 
beschouwd.
Vervolgens brengt de bevoegde autoriteit 
de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten op de hoogte van de verleende 
ontheffing."

Or. en

Amendement 199

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 decies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 decies) Artikel 23, lid 4, wordt als volgt 
gewijzigd:
"4. Om een consequente harmonisatie en 
een uniforme toepassing van lid 1 te 
garanderen, stelt de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 27, 27 bis en 27 ter
maatregelen vast waarin:
i) wordt voorzien in een mechanisme 
voor het waarborgen van 
gelijkwaardigheid van de informatie 
vereist uit hoofde van deze richtlijn, met 
inbegrip van financiële verklaringen, en 
van de informatie, met inbegrip van 
financiële verklaringen, die uit hoofde 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van een derde land is vereist;
ii) wordt bepaald dat het derde land 
waar de uitgevende instelling haar 
statutaire zetel heeft, zorg draagt voor 
de gelijkwaardigheid met de 
informatievereisten uit hoofde van deze 
richtlijn door middel van zijn nationale 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
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bepalingen of doordat de aldaar 
gangbare praktijken of procedures 
gebaseerd zijn op door internationale 
organisaties opgestelde internationale 
standaarden.
In het kader van punt ii) van de eerste 
alinea, stelt de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 27, 27 bis en 27 ter ook 
maatregelen vast betreffende de 
beoordeling van standaards met 
betrekking tot uitgevende instellingen in 
meer dan een land.

[...
De Commissie neemt overeenkomstig de 
artikelen 27, 27 bis en 27 ter en uiterlijk 
vijf jaar na de in artikel 31 vermelde 
datum, de noodzakelijke besluiten 
inzake de gelijkwaardigheid van 
standaarden voor jaarrekeningen die 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 
30, lid 3, worden gehanteerd door 
uitgevende instellingen van derde 
landen. Indien de Commissie van 
oordeel is dat deze standaarden niet 
gelijkwaardig zijn, kan zij de betrokken 
uitgevende instellingen toestemming 
geven deze standaarden gedurende een 
gepaste overgangsperiode te blijven 
hanteren.
In het kader van de derde alinea, stelt de 
Commissie middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
27, 27 bis en 27 ter ook maatregelen vast
met het oog op de vaststelling van 
algemene equivalentiecriteria voor 
boekhoudnormen van uitgevende 
instellingen in meer dan een land.
[...
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 200

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 undecies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 undecies) Artikel 23, lid 5, wordt 
vervangen door:
"5. Met het oog op een consequente 
harmonisatie en de uniforme toepassing 
van lid 2 kan de Commissie middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 27, 27 bis en 27 ter 
maatregelen vaststellen die het soort in 
een derde land bekendgemaakte 
informatie omschrijven die van belang is 
voor het publiek in de Gemeenschap.
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 201

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 duodecies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 23 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 duodecies) Artikel 23, lid 7, wordt 
vervangen door:
"7. Teneinde rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de 
financiële markten en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
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toepassing van lid 6 te garanderen, stelt 
de Commissie overeenkomstig de 
artikelen 27, 27 bis en 27 ter 
uitvoeringsmaatregelen vast waarin 
wordt bepaald dat een derde land door 
middel van zijn nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen zorg 
draagt voor de gelijkwaardigheid met de 
onafhankelijkheidsvereisten uit hoofde 
van deze richtlijn en de uit hoofde van 
deze richtlijn vastgestelde gedelegeerde 
handelingen.
De Commissie stelt middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
27, 27 bis en 27 ter ook maatregelen vast 
ter bepaling van algemene 
equivalentiecriteria voor 
onafhankelijkheidsvereisten in de zin van 
de eerste alinea.
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 202

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2terdecies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 24 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 terdecies) In artikel 24, lid 1, wordt de 
eerste alinea vervangen door:
"1. Elke lidstaat wijst de in artikel 21, 
lid 1, van Richtlijn 2003/71/EG bedoelde 
centrale autoriteit aan als de centrale 
bevoegde administratieve autoriteit die 
ervoor verantwoordelijk is dat de in 
deze richtlijn omschreven verplichtingen 
worden vervuld en ervoor moet zorgen 
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dat de uit hoofde van deze richtlijn 
vastgestelde bepalingen worden 
toegepast. De lidstaten stellen de 
Commissie en de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten van deze 
aanwijzing in kennis."

Or. en

Amendement 203

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 quaterdecies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quaterdecies) Artikel 24, lid 3, wordt 
vervangen door:
"3. De lidstaten stellen de Commissie, de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten en de bevoegde autoriteiten van 
de andere lidstaten in kennis van alle 
met het oog op de delegatie van taken 
getroffen regelingen, inclusief de 
precieze voorwaarden voor het 
delegeren van taken."

Or. en

Amendement 204

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 quindecies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quindecies) In artikel 25 wordt na lid 2 
het volgende lid ingevoegd:
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"2 bis. Wanneer dat nodig is voor de 
toepassing van deze richtlijn werken de 
bevoegde autoriteiten met de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
samen.
De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten en de andere bevoegde 
autoriteiten onverwijld alle relevante 
gegevens die noodzakelijk zijn om hun 
taken zoals bij deze richtlijn vastgesteld te 
kunnen vervullen."

Or. en

Amendement 205

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 25, lid 4, wordt vervangen 
door:
"4. De lidstaten en de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten mogen 
samenwerkingsovereenkomsten voor de 
uitwisseling van gegevens sluiten met de 
bevoegde autoriteiten of instanties van 
derde landen die volgens hun wetgeving 
in staat zijn om taken uit te voeren die 
artikel 24 van deze richtlijn de bevoegde 
autoriteiten toewijst. Wanneer een 
lidstaat een samenwerkingsovereenkomst 
sluit, wordt de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten daarvan in kennis 
gesteld. Met betrekking tot die 
uitwisseling van gegevens gelden ten 
minste gelijkwaardige waarborgen 
inzake het beroepsgeheim als de in dit 
artikel bedoelde. Een dergelijke 
uitwisseling van gegevens moet bestemd 
zijn voor de vervulling van de 
toezichthoudende taak van de bedoelde 
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autoriteiten of instanties. Gegevens die 
afkomstig zijn van een andere lidstaat 
mogen alleen openbaar worden gemaakt 
met de uitdrukkelijke toestemming van 
de bevoegde autoriteiten die de gegevens 
hebben medegedeeld en in voorkomend 
geval alleen worden gebruikt voor de 
doeleinden waarmee deze autoriteiten 
hebben ingestemd."

Or. en

Amendement 206

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 3 ter (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Artikel 26, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. Wanneer de uitgevende instelling of 
de houder van aandelen of andere 
financiële instrumenten in weerwil van 
de door de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat van herkomst getroffen 
maatregelen, of omdat deze maatregelen 
ontoereikend zijn, inbreuk blijft plegen 
op de betreffende wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen, neemt 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van ontvangst, na de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst daarvan in 
kennis te hebben gesteld, 
overeenkomstig artikel 3, lid 2, alle 
passende maatregelen ter bescherming 
van de beleggers. De Commissie en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten worden zo spoedig mogelijk van 
die maatregelen op de hoogte gesteld."

Or. en
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Amendement 207

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 3 quater (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Hoofdstuk VI (na artikel 26) – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) De titel van hoofdstuk VI wordt 
vervangen door:
"GEDELEGEERDE HANDELINGEN 
EN UITVOERINGSMAATREGELEN"

Or. en

Amendement 208

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 3 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 27 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) Artikel 27, lid 2 bis, wordt 
vervangen door:
"2 bis. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
artikel 2, lid 3, artikel 5, lid 6, artikel 9, lid 
7, artikel 12, lid 8, artikel 13, lid 2, artikel 
14, lid 2, artikel 17, lid 4, artikel 18, lid 5, 
artikel 19, lid 4, artikel 21, lid 4, en artikel 
23, leden 4, 5 en 7, wordt voor onbepaalde 
duur aan de Commissie verleend."

Or. en
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Amendement 209

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 3 sexies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 27 – lid 2 bis bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexies) In artikel 27 wordt het volgende 
lid 2 bis bis ingevoegd:
"2 bis bis. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
stelt zij het Europees Parlement en de 
Raad daarvan gelijktijdig in kennis."

Or. en

Amendement 210

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 3 septies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 27 – lid 2 bis ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 septies) In artikel 27 wordt het 
volgende lid 2 bis ter ingevoegd:
"2 bis ter. De aan de Commissie 
toegekende bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, is 
onderworpen aan de voorwaarden die 
worden gesteld in de artikel 27 bis en 27 
ter."

Or. en

Amendement 211

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 3 octies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 27 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 octies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 27 bis
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 2, lid 3, artikel 5, lid 6, 
artikel 9, lid 7, artikel 12, lid 8, artikel 13, 
lid 2, artikel 14, lid 2, artikel 17, lid 4, 
artikel 18, lid 5, artikel 19, lid 4, artikel 
21, lid 4, en artikel 23, leden 4, 5 en 7, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door 
het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is gestart om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in 
te trekken, stelt de andere instelling en de 
Commissie daarvan in kennis en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk zullen worden 
ingetrokken.
3. Het besluit tot intrekking 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 
eventueel 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 212

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 3 nonies (nieuw)
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 27 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 nonies) Na artikel 27 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 27 ter
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
vier maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze periode met twee maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad tegen de gedelegeerde 
handeling bezwaar heeft gemaakt, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking."

Or. en

Amendement 213

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 bis) Artikel 11, lid 4, wordt vervangen 
door:
"4. De lidstaten stellen elkaar, de ETA's
en de Commissie in kennis van de 
gevallen waarin zij van mening zijn dat 
een derde land voldoet aan de in leden 1 
en 2 bepaalde voorwaarden of van 
andere situaties die voldoen aan de 
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overeenkomstig artikel 40, lid 1, onder 
b), vastgestelde technische criteria."

Or. en

Amendement 214

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 ter) Artikel 16, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. Lidstaten stellen elkaar en de 
Commissie alsmede de ETA's in kennis 
van de gevallen waarin zij van mening 
zijn dat een derde land voldoet aan de in 
lid 1, onder b), gestelde voorwaarden. De 
ETA's dienen de lijst van de landen die 
gelijkwaardige eisen stellen, op hun 
websites te publiceren."

Or. en

Amendement 215

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt -1 quater (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 28 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quater) Artikel 28, lid 7, wordt 
vervangen door:
"7. De lidstaten stellen elkaar, de ETA's
en de Commissie in kennis van de 
gevallen waarin zij van mening zijn dat 
een derde land voldoet aan de in lid 3, 4 
of 5 gestelde voorwaarden."
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Or. en

Amendement 216

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt -1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1 quinquies) Artikel 31, lid 2, wordt 
vervangen door:
"2. De lidstaten, de ETA's en de 
Commissie stellen elkaar in kennis van 
de gevallen waarin de wetgeving van een 
derde land niet toestaat dat de krachtens 
de eerste alinea van lid 1 vereiste 
maatregelen worden toegepast, en 
waarin gecoördineerd zou kunnen 
worden opgetreden om een oplossing te 
vinden."

Or. en

Amendement 217

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 1
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 31 – lid 3 bis (nieuw) – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen en rekening houdend 
met de technische ontwikkelingen in de 
bestrijding van het witwassen van geld of 
de financiering van terrorisme, kunnen de 
Europese Bankautoriteit, de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten en de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen overeenkomstig artikel 
42 van Verordening…/…, van 

"4. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen en rekening houdend met de 
technische ontwikkelingen in de bestrijding 
van het witwassen van geld of de 
financiering van terrorisme, ontwikkelen
de Europese Bankautoriteit, de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten en de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen, behoudens 



PR\806661NL.doc 139/232 PE439.086v03-00

NL

Verordening…/… en van 
Verordening…/… van het Europees 
Parlement en de Raad voorstellen voor 
technische normen ontwikkelen om het in 
artikel 31, lid 3, bedoelde type extra 
maatregelen te bepalen, alsook de 
minimale actie die moet worden 
ondernomen door krediet- en financiële 
instellingen indien de wetgeving van het 
derde land de toepassing van de in het 
kader van de eerste alinea van lid 1 vereiste 
maatregelen niet toelaat.

voorafgaand overleg met het Comité voor 
de voorkoming van het witwassen van 
geld en financiering van terrorisme als 
bedoeld in artikel 41, overeenkomstig 
artikel 42 van Verordening…/…, van 
Verordening…/… en van 
Verordening…/… van het Europees 
Parlement en de Raad voorstellen voor 
technische normen om het in artikel 31, lid 
3, bedoelde type extra maatregelen te 
bepalen, alsook de minimale actie die moet 
worden ondernomen door krediet- en 
financiële instellingen indien de wetgeving 
van het derde land de toepassing van de in 
het kader van de eerste alinea van lid 1 
vereiste maatregelen niet toelaat.

Or. en

Amendement 218

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 34 – lid 3 bis (nieuw) –alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen en rekening houdend 
met de technische ontwikkelingen in de 
bestrijding van het witwassen van geld of 
de financiering van terrorisme, kunnen de 
Europese Bankautoriteit, de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten en de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen overeenkomstig artikel 
42 van Verordening…/…, van 
Verordening…/… en van 
Verordening…/… van het Europees 
Parlement en de Raad voorstellen voor 
technische normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen 
betreffende de minimale inhoud van de in 
lid 2 bedoelde mededeling.

"4. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen en rekening houdend met de 
technische ontwikkelingen in de bestrijding 
van het witwassen van geld of de 
financiering van terrorisme, ontwikkelen
de Europese Bankautoriteit, de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten en de 
Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen, behoudens 
voorafgaand overleg met het Comité voor 
de voorkoming van het witwassen van 
geld en financiering van terrorisme als 
bedoeld in artikel 41, overeenkomstig 
artikel 42 van Verordening…/…, van 
Verordening…/… en van 
Verordening…/… van het Europees 
Parlement en de Raad voorstellen voor 
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technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen 
betreffende de minimale inhoud van de in 
lid 2 bedoelde mededeling.

Or. en

Amendement 219

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Hoofdstuk VI – titel (vóór artikel 40)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De titel van hoofdstuk VI wordt 
vervangen door:
"GEDELEGEERDE HANDELINGEN"

Or. en

Amendement 220

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
"Artikel 37 bis

Wanneer dat nodig is voor de toepassing 
van deze richtlijn werken de bevoegde 
autoriteiten met de ETA's samen.
De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
ETA's en de andere bevoegde autoriteiten 
onverwijld alle relevante gegevens die 
noodzakelijk zijn om hun taken zoals bij 
deze richtlijn vastgesteld te kunnen 
vervullen."
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Or. en

Amendement 221

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 40 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) De eerste alinea van artikel 40, 
lid 1, wordt vervangen door:
"1. Teneinde rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op het gebied 
van de bestrijding van het witwassen 
van geld of van financiering van 
terrorisme en een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
uitvoering van deze richtlijn te 
garanderen, kan de Commissie [...] de 
volgende maatregelen vaststellen:"

Or. en

Amendement 222

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 quater (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) In artikel 40, lid 1, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"De [...] maatregelen [...] worden 
vastgesteld middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
41, 41 bis en 41 ter."

Or. en
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Amendement 223

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) In artikel 40, lid 1, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden door de ETA's 
uitgewerkt in het kader van het Gemengd 
Comité van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten."

Or. en

Amendement 224

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 sexies (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 40 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 sexies) In artikel 40, lid 3, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"De [...] maatregelen [...] worden 
vastgesteld middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
41, 41 bis en 41 ter."

Or. en

Amendement 225

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 septies (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 40 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 septies) Aan artikel 40, lid 3, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden door de ETA's 
uitgewerkt in het kader van het Gemengd 
Comité van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten."

Or. en

Amendement 226

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 octies (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 40 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 octies) Artikel 40, lid 4, wordt 
vervangen door:
"Indien de Commissie tot de bevinding 
komt dat een derde land niet voldoet aan 
de voorwaarden gesteld in artikel 11, lid 
1 of 2, artikel 28, lid 3, 4 of 5, of aan de 
maatregelen die overeenkomstig lid 1, 
onder b), van dit artikel of in artikel 16, 
lid 1, onder b), zijn vastgesteld, of dat de 
wetgeving van het derde land niet 
toestaat om de krachtens artikel 31, lid 
1, eerste alinea, vereiste maatregelen toe 
te passen, zal het een dusdanig besluit 
nemen middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen 41, 41 bis en 
41 ter."

Or. en
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Amendement 227

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 nonies (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 40 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 nonies) Aan artikel 40, lid 4, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden door de ETA's 
uitgewerkt in het kader van het Gemengd 
Comité van de Europese 
toezichthoudende autoriteiten."

Or. en

Amendement 228

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 decies (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 41 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 decies) Artikel 41, lid 2 bis, wordt 
vervangen door:
"2 bis. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
artikel 40 wordt voor onbepaalde duur 
aan de Commissie verleend."

Or. en

Amendement 229

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 undecies (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 41 – leden 2 ter en 2 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 undecies) In artikel 41 worden de 
volgende leden 2 ter en 2 quater 
ingevoegd:
"2 ter. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
stelt zij het Europees Parlement en de 
Raad daarvan gelijktijdig in kennis.
2 quater. De aan de Commissie 
toegekende bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, is 
onderworpen aan de voorwaarden die 
worden gesteld in artikel 41 bis en 41 ter."

Or. en

Amendement 230

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 duodecies (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 duodecies) Lid 3 van artikel 41 wordt 
geschrapt.

Or. en

Amendement 231

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 terdecies (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 terdecies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 41 bis
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Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie
1. De in artikel 40 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is gestart om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in 
te trekken, stelt de andere instelling en de 
Commissie daarvan in kennis en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk zullen worden 
ingetrokken.
3. Het besluit tot intrekking 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 
eventueel 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 232

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2 quaterdecies (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 41 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quaterdecies) Het volgende artikel 
wordt ingevoegd:

"Artikel 41 ter
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
De in artikel 40 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
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ingetrokken.
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
vier maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze periode met twee maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad tegen de gedelegeerde 
handeling bezwaar heeft gemaakt, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking."

Or. en

Amendement 233

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Artikel 6 wordt vervangen door:
"De lidstaten schrijven voor dat de 
onder deze richtlijn vallende 
kredietinstellingen een vergunning 
moeten hebben verkregen alvorens hun 
werkzaamheden aan te vangen. Zij 
stellen daarvoor de voorwaarden vast, 
onverminderd de artikelen 7 tot en met 
12 en brengen deze ter kennis van de 
EBA."

Or. en
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Amendement 234

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de bij 
Verordening …/… van het Europees 
Parlement en de Raad opgerichte Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen van de 
vereisten en de procedures voor 
vergunningen als bedoeld in de artikelen 7, 
8, 10, 11 en 12, met uitzondering van de in 
artikel 11, lid 1, bedoelde voorwaarden.

"Om een consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de bij Verordening 
…/… van het Europees Parlement en de 
Raad opgerichte Europese Bankautoriteit 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen van de 
vereisten en de procedures voor 
vergunningen als bedoeld in de artikelen 7, 
8, 10, 11 en 12, met uitzondering van de in 
artikel 11, lid 1, bedoelde voorwaarden.

De Commissie kan de in de eerste alinea
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] 
bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] 
bedoelde procedure."

Or. en

Amendement 235

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 2
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 14 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De namen van alle kredietinstellingen 
waaraan een vergunning is verleend 
worden vermeld op een lijst. De Europese 
Bankautoriteit publiceert de lijst en houdt 
deze actueel."

De namen van alle kredietinstellingen 
waaraan een vergunning is verleend 
worden vermeld op een lijst. De Europese 
Bankautoriteit publiceert de lijst op haar 
website en houdt deze actueel."

Or. en
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Amendement 236

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 17 – letter e bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 17, wordt de volgende 
letter e bis) toegevoegd:
"e bis) op ernstige en systematische wijze 
inbreuk maakt op de verplichtingen 
betreffende de EBA en de bevoegde 
autoriteiten die in de EU-wetgeving of de 
nationale wetgeving zijn vastgesteld."

Or. en

Amendement 237

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Artikel 17, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. Iedere intrekking van een 
vergunning wordt, met redenen 
omkleed, medegedeeld aan de 
betrokkenen. De intrekking wordt ter 
kennis van de EBA gebracht."

Or. en

Amendement 238

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 3
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 19 – lid 9 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"9. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen betreffende de 
informatielijst die vereist is voor de 
beoordeling van een verwerving als 
bedoeld in lid 1 en betreffende het 
overlegproces tussen de relevante 
bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 
19 ter, lid 1. De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 
Commissie.

"9. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen betreffende de informatielijst die 
vereist is voor de beoordeling van een 
verwerving als bedoeld in lid 1 en 
betreffende het overlegproces tussen de 
relevante bevoegde autoriteiten als bedoeld 
in artikel 19 ter, lid 1. De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 
Commissie.

Or. en

Amendement 239

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 4
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 26 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"5. Om de eenvormige toepassing van 
artikel 25 en van dit artikel te garanderen 
en een eenvormige elektronische 
meldingsprocedure tot stand te brengen, 
ontwikkelt de Europese Bankautoriteit 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor 
de in artikel 25 en in dit artikel bedoelde 
informatie en de procedure om deze 
informatie door te sturen. De Autoriteit legt 
die voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 
Commissie.

"5. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van artikel 25 en 
van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen ter bepaling van een 
eenvormige meldingsprocedure en 
specificeert zij de ingevolge artikel 25 en 
dit artikel mee te delen informatie en de 
procedure om deze informatie langs 
elektronische weg door te sturen. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

Or. en
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Amendement 240

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 5
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 28 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen en een eenvormige 
elektronische meldingsprocedure tot stand 
te brengen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen voor de in dit artikel bedoelde
informatie en de procedure om deze 
informatie door te sturen. De Autoriteit legt 
die voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 
Commissie.

"4. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van een eenvormige 
meldingsprocedure en specificeert zij de 
ingevolge dit artikel mee te delen 
informatie en de procedure om deze 
informatie langs veilige elektronische weg 
door te sturen. De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 
Commissie.

Or. en

Amendement 241

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Artikel 36 wordt vervangen door:
"Artikel 36

De lidstaten stellen de Commissie en de 
EBA in kennis van het aantal en de aard 
van de gevallen waarin overeenkomstig 
de artikelen 25 en 26, leden 1 tot en met 
3 een weigering is uitgesproken of 
waarin overeenkomstig artikel 30, lid 3, 
maatregelen zijn genomen."

Or. en
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Amendement 242

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 6 ter (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Artikel 38, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. De bevoegde autoriteiten geven de 
Commissie, de EBA en het Europees 
Comité voor het bankwezen kennis van 
de vergunningen voor bijkantoren die 
aan de kredietinstellingen met 
hoofdkantoor buiten de Gemeenschap 
zijn verleend."

Or. en

Amendement 243

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 6 quater (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 39 – lid 2 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) In artikel 39, lid 2, wordt de 
volgende letter b bis) toegevoegd:
"b bis) de EBA van de nationale 
autoriteiten van derde landen eenzelfde 
mate van informatie en medewerking 
verkrijgt als van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten."

Or. en
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Amendement 244

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 6 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quinquies) Artikel 39, lid 3, wordt 
vervangen door:
3. Onverminderd artikel 218, leden 1 en 
2, van het VWEU, onderzoeken de 
Commissie en de EBA met het Europees 
Comité voor het bankwezen het 
resultaat van de in lid 1 bedoelde 
onderhandelingen en de daaruit 
voortvloeiende situatie.

Or. en

Amendement 245

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 7
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 42 – lid 1 bis (nieuw) – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen om de procedures, de 
methodes en de toepassingsvoorwaarden 
te bepalen van de informatie-
uitwisselingsvereisten voor informatie die 
waarschijnlijk een bevorderlijk effect zal
hebben op het toezicht op de 
kredietinstellingen. De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 
Commissie.

"Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen ter bepaling van de 
procedures, de methodes en formaten van 
de informatie-uitwisselingsvereisten die 
waarschijnlijk een bevorderlijk effect 
zullen hebben op het toezicht op de 
kredietinstellingen, en specificeert zij de 
informatie waarop zij betrekking hebben. 
De Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

Or. en
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Amendement 246

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 8
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 42 bis – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Indien een bevoegde autoriteit, op het 
einde van de periode van twee maanden, de 
zaak heeft doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wacht de
consoliderende toezichthouder een 
eventueel door de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit af en handelt
in overeenstemming met dat besluit. De 
periode van twee maanden wordt 
beschouwd als verzoeningsperiode in de 
zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van twee maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen."

"Indien een van de betrokken bevoegde 
autoriteiten, op het einde van de eerste 
periode van twee maanden, de zaak heeft
doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wachten de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst af of de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening een besluit neemt om de 
kwestie met het oog op de naleving van de 
EU-wetgeving te regelen; daarna nemen 
zij hun definitieve beslissing in 
overeenstemming met het eventuele besluit 
van de Autoriteit. Het besluit van de 
Autoriteit vervangt niet de prudentiële 
beoordeling door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat. De periode van twee 
maanden wordt beschouwd als 
verzoeningsperiode in de zin van die 
verordening. De Europese Bankautoriteit 
neemt haar besluit binnen één maand. De 
zaak wordt niet meer doorverwezen naar
de Autoriteit na het einde van de eerste
periode van twee maanden of nadat een 
gezamenlijk besluit is genomen."

Or. en

Amendement 247

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 10
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 44 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2. Lid 1 belet niet dat overeenkomstig 
deze richtlijn en andere richtlijnen die van 
toepassing zijn op kredietinstellingen 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
verschillende lidstaten informatie wordt 
uitgewisseld of bezorgd aan de Europese 
Bankautoriteit. Deze gegevens vallen onder 
het in lid 1 bedoelde beroepsgeheim."

"2. Lid 1 belet niet dat overeenkomstig 
deze richtlijn en andere richtlijnen die van 
toepassing zijn op kredietinstellingen en 
overeenkomstig Verordening .../...[EBA] 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
verschillende lidstaten informatie wordt 
uitgewisseld of bezorgd aan de Europese 
Bankautoriteit,. Deze gegevens vallen 
onder het in lid 1 bedoelde 
beroepsgeheim."

Or. en

Amendement 248

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 11
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De lidstaten en de Europese 
Bankautoriteit mogen met de bevoegde 
autoriteiten van derde landen of met de 
autoriteiten of instanties van derde landen, 
zoals gedefinieerd in artikel 47 en artikel 
48, lid 1, alleen dan 
samenwerkingsovereenkomsten voor de 
uitwisseling van gegevens sluiten, als met 
betrekking tot de meegedeelde gegevens 
ten minste gelijkwaardige waarborgen 
inzake het beroepsgeheim gelden als de in 
artikel 44, lid 1, bedoelde waarborgen."

"Ingevolge artikel 18 van Verordening ... 
mogen de lidstaten en de Europese 
Bankautoriteit, met de bevoegde 
autoriteiten van derde landen of met de 
autoriteiten of instanties van derde landen, 
zoals gedefinieerd in artikel 47 en artikel 
48, lid 1, alleen dan 
samenwerkingsovereenkomsten voor de 
uitwisseling van gegevens sluiten, als met 
betrekking tot de meegedeelde gegevens 
ten minste gelijkwaardige waarborgen 
inzake het beroepsgeheim gelden als de in 
artikel 44, lid 1, bedoelde waarborgen.

De overeenkomstig lid 1 ontvangen 
gegevens mogen alleen met uitdrukkelijke 
toestemming van de bevoegde autoriteiten 
die de gegevens hebben verstrekt en, in 
voorkomend geval, uitsluitend voor de 
door deze autoriteiten toegestane 
doeleinden worden meegedeeld."



PE439.086v03-00 156/232 PR\806661NL.doc

NL

Or. en

Amendement 249

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 12 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 49 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) wordt de tweede alinea vervangen 
door:
"Deze afdeling houdt voor deze 
autoriteiten of instanties geen 
belemmering in om aan de bevoegde 
autoriteiten en de EBA de gegevens toe 
te zenden die deze nodig hebben ter 
uitvoering van artikel 45."

Or. en

Amendement 250

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 12 – letter b
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 49 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"In een noodsituatie als bedoeld in artikel 
130, lid 1, staan de lidstaten de bevoegde 
autoriteiten toe dat zij gegevens toezenden 
aan centrale banken van het Europese 
stelsel van centrale banken als die 
gegevens van belang zijn voor de 
uitoefening van hun wettelijke taken, 
waaronder het voeren van monetair beleid 
en de daarmee samenhangende 
beschikbaarstelling van liquide middelen, 
de uitoefening van toezicht op betalings-, 
clearing- en afwikkelingssystemen en 
waarborging van de stabiliteit van het 

"De lidstaten staan de bevoegde 
autoriteiten toe dat zij gegevens toezenden 
aan centrale banken van het Europese 
stelsel van centrale banken als die 
gegevens van belang zijn voor de 
uitoefening van hun wettelijke taken, 
waaronder het voeren van monetair beleid 
en de daarmee samenhangende 
beschikbaarstelling van liquide middelen, 
de uitoefening van toezicht op betalings-, 
clearing- en afwikkelingssystemen en 
waarborging van de stabiliteit van het 
financiële stelsel, en aan het Europees 
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financiële stelsel, en aan het Europees 
Comité voor systeemrisico’s als die 
gegevens van belang zijn voor de 
uitoefening van zijn wettelijke taken."

Comité voor systeemrisico’s, in het kader 
van Verordening…/… van het Europees 
Parlement en de Raad [ECSR], als die 
gegevens van belang zijn voor de 
uitoefening van zijn wettelijke taken. De 
lidstaten staan de bevoegde autoriteiten 
toe dergelijke gegevens automatisch toe te 
zenden in een noodsituatie als bedoeld in 
artikel 130, lid 1."

Or. en

Amendement 251

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 13 – letter b
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 63a – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6. Om de eenvormige toepassing van lid 1 
van dit artikel en de convergentie van de 
toezichtpraktijken te garanderen, 
ontwikkelt de Europese Bankautoriteit 
voorstellen voor technische normen om de
toepassingsvoorwaarden te bepalen van
de bepalingen betreffende de in lid 1 van 
dit artikel bedoelde instrumenten. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

"6. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van lid 1 van dit 
artikel en de convergentie van de 
toezichtpraktijken te garanderen, 
ontwikkelt de Europese Bankautoriteit 
voorstellen voor technische normen om de 
bepalingen betreffende de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde instrumenten vast te 
leggen. De Autoriteit legt die voorstellen 
voor technische normen uiterlijk op 1 
januari 2014 voor aan de Commissie. 

Or. en

Amendement 252

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 14
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 74 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Voor de mededeling van deze 
berekeningen van kredietinstellingen 
gebruiken de bevoegde autoriteiten vanaf 
31 december 2012 eenvormige formaten, 
frequenties, talen en data. Om de 
eenvormige toepassing van de richtlijn te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om binnen de Gemeenschap 
eenvormige formaten, frequenties, talen en 
data te introduceren vóór 1 januari 2012. 
De rapporteringsformaten dienen in 
verhouding te staan tot de aard, de schaal 
en de complexiteit van de activiteiten van 
de kredietinstellingen.

"Voor de mededeling van deze 
berekeningen van kredietinstellingen 
gebruiken de bevoegde autoriteiten vanaf 
31 december 2012 eenvormige formaten, 
frequenties, computertalen en data. Om 
een consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van de richtlijn te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om binnen de Gemeenschap 
eenvormige formaten, frequenties, 
computertalen en data te introduceren vóór 
1 januari 2012. De rapporteringsformaten 
dienen in verhouding te staan tot de aard, 
de schaal en de complexiteit van de 
activiteiten van de kredietinstellingen.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] 
bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] 
bedoelde procedure".

Or. en

Amendement 253

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 15
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 81– lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit, in overleg met de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten, voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden
van de beoordelingsmethode voor 
kredietbeoordelingen te bepalen. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 

"Om een consequente harmonisatie en de 
toepassing van dit artikel te garanderen, 
ontwikkelt de Europese Bankautoriteit, in 
overleg met de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten, voorstellen voor 
technische normen ter bepaling van de 
beoordelingsmethode voor 
kredietbeoordelingen. De Autoriteit legt 
die voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 
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2014 voor aan de Commissie. Commissie.

Or. en

Amendement 254

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 16
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 84 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit lid 
te garanderen, kan de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen ontwikkelen om de praktische en 
procedurele toepassing van de 
voorwaarden te bepalen waaronder de 
bevoegde autoriteiten kredietinstellingen 
toestaan om de IRB-benadering te 
gebruiken.

"Om een consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van dit lid te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om de praktische en procedurele 
toepassing van de voorwaarden te bepalen 
waaronder de bevoegde autoriteiten 
kredietinstellingen toestaan om de IRB-
benadering te gebruiken.

Or. en

Amendement 255

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 17
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 97 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit, in overleg met de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten, voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden 
van de beoordelingsmethode voor 
kredietbeoordelingen te bepalen. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 

"Om een consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit, in overleg met de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten, 
voorstellen voor technische normen ter 
bepaling van de beoordelingsmethode voor 
kredietbeoordelingen. De Autoriteit legt 
die voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 
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2014 voor aan de Commissie. Commissie.

Or. en

Amendement 256

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 18
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 105 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen ontwikkelen om de praktische en 
procedurele toepassing van de 
voorwaarden te bepalen waaronder de 
bevoegde autoriteiten kredietinstellingen 
toestaan om de geavanceerde 
meetbenadering te gebruiken.

"Om een consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om de praktische en procedurele 
toepassing van de voorwaarden te bepalen 
waaronder de bevoegde autoriteiten 
kredietinstellingen toestaan om de 
geavanceerde meetbenadering te 
gebruiken.

Or. en

Amendement 257

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 19
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 106 – lid 2 – laatste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit lid 
te garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden
van de vrijstellingen in punt c) en d) te 
bepalen. De Autoriteit legt die voorstellen 
voor technische normen uiterlijk op 1 
januari 2014 voor aan de Commissie.

"Om een consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van dit lid te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de vrijstellingen 
in punt c) en d). De Autoriteit legt die 
voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 
Commissie.
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De Commissie kan die voorstellen voor 
technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/.... [EBA] bedoelde 
procedure."

De Commissie kan die voorstellen voor 
technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/.... [EBA] bedoelde 
procedure."

Or. en

Amendement 258

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 20
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 110 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2. De lidstaten schrijven voor dat de 
mededeling ten minste tweemaal per jaar 
moet plaatsvinden. De bevoegde 
autoriteiten gebruiken vanaf 31 december 
2012 eenvormige formaten, frequenties, 
talen en data voor de mededeling. Om de 
eenvormige toepassing van de richtlijn te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om binnen de Gemeenschap 
eenvormige formaten, frequenties, talen en 
data te introduceren vóór 1 januari 2012. 
De rapporteringsformaten dienen in 
verhouding te staan tot de aard, de schaal 
en de complexiteit van de activiteiten van 
de kredietinstellingen.

"2. De lidstaten schrijven voor dat de 
mededeling ten minste tweemaal per jaar 
moet plaatsvinden. De bevoegde 
autoriteiten gebruiken vanaf 31 december 
2012 eenvormige formaten, frequenties, 
computertalen en data voor de 
mededeling. Om een consequente 
harmonisatie en de eenvormige toepassing 
van de richtlijn te garanderen, ontwikkelt 
de Europese Bankautoriteit voorstellen 
voor technische normen om binnen de 
Gemeenschap eenvormige formaten, 
frequenties, computertalen en data te 
introduceren vóór 1 januari 2012. De 
rapporteringsformaten dienen in 
verhouding te staan tot de aard, de schaal 
en de complexiteit van de activiteiten van 
de kredietinstellingen

Or. en

Amendement 259

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 20 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 111 – lid 1 – vierde alinea (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Aan artikel 111, lid 1, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
De lidstaten kunnen een limiet vaststellen 
die lager is dan 150 miljoen EUR, en 
stellen de EBA en de Commissie daarvan 
in kennis.

Or. en

Amendement 260

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 20 ter (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 113 – lid 3 – laatste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) In artikel 113, lid 3, wordt de 
laatste alinea vervangen door:
"De lidstaten delen de EBA en de 
Commissie mede of zij in het kader van 
punt s) een afwijking hebben toegestaan, 
dit om te voorkomen dat zich 
concurrentieverstoringen voordoen."

Or. en

Amendement 261

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 21
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 122 bis – lid 10 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen om de 

Om een consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
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toepassingsvoorwaarden van dit artikel te 
bepalen, met inbegrip van de maatregelen 
die worden genomen in het geval van een 
inbreuk op de verplichtingen inzake 
zorgvuldigheid en risicobeheer. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

normen ten behoeve van de convergentie 
van de toezichtspraktijken met betrekking 
tot dit artikel, met inbegrip van de 
maatregelen die worden genomen in het 
geval van een inbreuk op de verplichtingen 
inzake zorgvuldigheid en risicobeheer. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

Or. en

Amendement 262

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 124 – lid 5 bis (nieuw) – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden van dit artikel en 
een gemeenschappelijke 
risicobeoordelingsprocedure te bepalen. 
De Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

"6. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden 
van dit artikel en een gemeenschappelijke 
procedure en methodologie voor
risicobeoordeling te bepalen. Deze normen 
moeten gedifferentieerd zijn naar risico, 
en mogen de bevoegde autoriteiten niet 
beletten prudentiële normen toe te passen 
indien dit gepast en evenredig is en met de 
interne markt strookt. 

Or. en

Amendement 263

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 126 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Artikel 126, lid 4, wordt 
vervangen door.
"4. Als de bevoegde autoriteiten in het 
kader van lid 3 onderling afspraken 
hebben gemaakt, brengen zij de EBA en
de Commissie daarvan op de hoogte."

Or. en

Amendement 264

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22 ter (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 1 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) Aan artikel 129, lid 1, wordt de 
volgende letter toegevoegd:
c) ze plant en coördineert 
toezichtactiviteiten bij de voorbereiding op 
en in noodsituaties, met inbegrip van 
ongunstige ontwikkelingen in 
kredietinstellingen en op de financiële 
markten, indien mogelijk met 
gebruikmaking van bestaande 
welomschreven communicatiekanalen 
voor de facilitering van crisisbeheersing, 
en werkt daarbij samen met de betrokken 
bevoegde autoriteiten en de EBA en zo 
nodig met centrale banken en het ECSR.

Or. en

Amendement 265

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 23 – alinea 3
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 2 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een bevoegde autoriteit, aan het 
einde van de periode van zes maanden, de 
zaak heeft doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wacht de 
consoliderende toezichthouder een 
eventueel door de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit af en handelt 
in overeenstemming met dat besluit. De 
periode van zes maanden wordt beschouwd 
als verzoeningsperiode in de zin van die 
verordening. De Europese Bankautoriteit 
neemt haar besluit binnen één maand. De 
zaak wordt niet meer doorverwezen naar 
de Autoriteit na het einde van de periode 
van zes maanden of nadat een gezamenlijk 
besluit is genomen."

Indien een van de betrokken bevoegde 
autoriteiten, aan het einde van de periode 
van zes maanden, de zaak heeft 
doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], schort de 
consoliderende toezichthouder hun 
beslissing op en wacht hij af of de 
Europese Bankautoriteit overeenkomstig 
artikel 11, lid 3, van die verordening een 
besluit over zijn voorgestelde beslissing 
neemt om de kwestie met het oog op de 
naleving van de EU-wetgeving te regelen; 
daarna neemt hij zijn definitieve 
beslissing in overeenstemming met het 
eventuele besluit van de Autoriteit. Het in 
overeenstemming met het 
voorzorgsbeginsel genomen besluit van de 
Autoriteit vervangt niet de aanvullende 
prudentiële beoordeling door 
consoliderende toezichthouder. De 
periode van zes maanden wordt beschouwd 
als verzoeningsperiode in de zin van die 
verordening. De Europese Bankautoriteit 
neemt haar besluit binnen één maand. De 
zaak wordt niet meer doorverwezen naar 
de Autoriteit na het einde van de periode 
van zes maanden of nadat een gezamenlijk 
besluit is genomen."

Or. en

Amendement 266

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 24 – letter b
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Als de bevoegde autoriteiten niet binnen 
vier maanden tot een gezamenlijk besluit 

"Als de bevoegde autoriteiten niet binnen 
vier maanden tot een gezamenlijk besluit 
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komen, wordt het besluit over de 
toepassing van de artikelen 123 en 124 en 
artikel 136, lid 2, op geconsolideerde basis 
genomen door de consoliderende 
toezichthouder nadat hij de door de 
relevante bevoegde autoriteiten verrichte 
risicobeoordeling van de 
dochterondernemingen naar behoren in 
overweging heeft genomen. Indien een 
bevoegde autoriteit, aan het einde van de 
periode van vier maanden, de zaak heeft 
doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wacht de 
consoliderende toezichthouder een 
eventueel door de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit af en handelt 
in overeenstemming met dat besluit. De 
periode van vier maanden wordt 
beschouwd als verzoeningsperiode in de 
zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van vier maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen."

komen, wordt het besluit over de 
toepassing van de artikelen 123 en 124 en 
artikel 136, lid 2, op geconsolideerde basis 
genomen door de consoliderende 
toezichthouder nadat hij de door de 
relevante bevoegde autoriteiten verrichte 
risicobeoordeling van de 
dochterondernemingen naar behoren in
overweging heeft genomen. Indien een van 
de betrokken bevoegde autoriteiten, aan 
het einde van de periode van vier maanden, 
de zaak heeft doorverwezen naar de 
Europese Bankautoriteit overeenkomstig 
artikel 11 van Verordening…/… [EBA], 
schort de consoliderende toezichthouder 
hun beslissing op en wacht hij af of de 
Europese Bankautoriteit overeenkomstig 
artikel 11, lid 3, van die verordening een 
besluit neemt om de kwestie met het oog 
op de naleving van de EU-wetgeving te 
regelen; daarna neemt hij zijn definitieve 
beslissing in overeenstemming met het 
eventuele besluit van de Autoriteit. Het in 
overeenstemming met het 
voorzorgsbeginsel genomen besluit van de 
Autoriteit vervangt niet de aanvullende 
prudentiële beoordeling door 
consoliderende toezichthouder. De
periode van vier maanden wordt 
beschouwd als verzoeningsperiode in de 
zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van vier maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen."

Or. en

Amendement 267

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 24 – letter c
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 3 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Het besluit over de toepassing van de 
artikelen 123 en 124 en artikel 136, lid 2, 
wordt op individuele of 
gesubconsolideerde basis genomen door de 
respectieve bevoegde autoriteiten die belast 
zijn met het toezicht op 
dochterondernemingen van een EU-
moederkredietinstelling of een financiële 
EU-moederholding, nadat naar behoren 
rekening is gehouden met de standpunten 
en reserves van de consoliderende 
toezichthouder. Indien de consoliderende 
toezichthouder, aan het einde van de 
periode van vier maanden, de zaak heeft 
doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], wachten de 
bevoegde autoriteiten een eventueel door
de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit af en 
handelen in overeenstemming met dat 
besluit. De periode van vier maanden 
wordt beschouwd als verzoeningsperiode 
in de zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van vier maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen."

"Het besluit over de toepassing van de 
artikelen 123 en 124 en artikel 136, lid 2, 
wordt op individuele of 
gesubconsolideerde basis genomen door de 
respectieve bevoegde autoriteiten die belast 
zijn met het toezicht op 
dochterondernemingen van een EU-
moederkredietinstelling of een financiële 
EU-moederholding, nadat naar behoren 
rekening is gehouden met de standpunten 
en reserves van de consoliderende 
toezichthouder. Indien een van de 
betrokken bevoegde autoriteiten, aan het 
einde van de periode van vier maanden, de 
zaak heeft doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], schorten de 
bevoegde autoriteiten hun beslissing op en 
wachten zij af of de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11, 
lid 3, van die verordening een besluit 
neemt om de kwestie met het oog op de 
naleving van de EU-wetgeving te regelen; 
daarna nemen zij hun definitieve 
beslissing in overeenstemming met het 
eventuele besluit van de Autoriteit. Het in 
overeenstemming met het 
voorzorgsbeginsel genomen besluit van de 
Autoriteit vervangt niet de aanvullende 
prudentiële beoordeling door 
consoliderende toezichthouder. De 
periode van vier maanden wordt 
beschouwd als verzoeningsperiode in de 
zin van die verordening. De Europese 
Bankautoriteit neemt haar besluit binnen 
één maand. De zaak wordt niet meer 
doorverwezen naar de Autoriteit na het 
einde van de periode van vier maanden of 
nadat een gezamenlijk besluit is genomen."

Or. en
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Amendement 268

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 24 – letter d
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 3 –alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Indien de Europese Bankautoriteit werd 
geraadpleegd, houden alle bevoegde 
autoriteiten rekening met haar advies en 
geven zij de redenen voor elke significante 
afwijking daarvan."

"Indien de Europese Bankautoriteit werd 
geraadpleegd, houden alle bevoegde 
autoriteiten rekening met haar advies en 
geven zij de redenen voor elke significante 
bijkomende prudentiële afwijking 
daarvan."

Or. en

Amendement 269

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 24 – letter e
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 3 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden voor het in dit lid 
bedoelde gezamenlijke besluitproces te 
bepalen, met betrekking tot de toepassing 
van de artikelen 123 en 124 en artikel 132, 
lid 2, en met het oog op het faciliteren van 
gezamenlijke besluiten. De Autoriteit legt 
die voorstellen voor technische normen 
uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de 
Commissie. 

"Om een consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden 
voor het in dit lid bedoelde gezamenlijke 
besluitproces te bepalen, met betrekking tot 
de toepassing van de artikelen 123 en 124 
en artikel 132, lid 2, en met het oog op het 
faciliteren van gezamenlijke besluiten. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] 
bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] 
bedoelde procedure."
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Or. en

Amendement 270

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 5
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 130 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Als zich in een bankgroep een 
noodsituatie, waaronder ongunstige 
ontwikkelingen op de financiële markten, 
voordoet die de marktliquiditeit en de 
stabiliteit van het financiële stelsel kan 
ondermijnen in een van de lidstaten waar 
aan entiteiten van de groep vergunning is 
verleend of belangrijke bijkantoren als 
bedoeld in artikel 42 bis zijn gevestigd, 
waarschuwt de consoliderende 
toezichthouder, behoudens hoofdstuk 1, 
afdeling 2, zo spoedig mogelijk de 
Europese Bankautoriteit en de in artikel 49, 
vierde alinea, en artikel 50 genoemde 
autoriteiten en deelt hij alle informatie mee 
die voor de uitoefening van hun taken van 
essentieel belang is. Dit geldt voor alle 
bevoegde autoriteiten die in de artikelen 
125 en 126 worden genoemd, alsmede voor 
de bevoegde autoriteit die in lid 1 van 
artikel 129 wordt genoemd.

"Als zich in een bankgroep een potentiële 
of daadwerkelijke noodsituatie, waaronder 
een potentieel ongunstige ontwikkeling op 
de financiële markten of in de reële 
economie, voordoet die de marktliquiditeit 
en de stabiliteit van het financiële stelsel 
kan ondermijnen in een van de lidstaten 
waar aan entiteiten van de groep 
vergunning is verleend of belangrijke 
bijkantoren als bedoeld in artikel 42 bis 
zijn gevestigd, waarschuwt de 
consoliderende toezichthouder, behoudens 
hoofdstuk 1, afdeling 2, zo spoedig 
mogelijk de Europese Bankautoriteit en de 
in artikel 49, vierde alinea, en artikel 50 
genoemde autoriteiten en deelt hij alle 
informatie mee die voor de uitoefening van 
hun taken van essentieel belang is. Dit 
geldt voor alle bevoegde autoriteiten die in 
de artikelen 125 en 126 worden genoemd, 
alsmede voor de bevoegde autoriteit die in 
lid 1 van artikel 129 wordt genoemd.

Or. en

Amendement 271

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 27 – letter a
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 131 bis – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel en van artikel 42 bis, lid 3, te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen voor het functioneren van colleges, 
ook met betrekking tot artikel 42 bis, lid 3. 
De Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

"Om een consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van dit artikel en 
van artikel 42 bis, lid 3, te garanderen, 
ontwikkelt de Europese Bankautoriteit 
voorstellen voor technische normen voor 
het functioneren van colleges, ook met 
betrekking tot artikel 42 bis, lid 3. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

Or. en

Amendement 272

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 27 – letter b – inleidende formule
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 131 bis – lid 2 –alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De zevende alinea wordt vervangen 
door:

(b) De zesde alinea wordt vervangen door:

Or. en

Amendement 273

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 27 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 132 – lid 1 – alinea 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Aan artikel 132, lid 1, worden de 
volgende twee alinea's toegevoegd:
"Wanneer dat nodig is voor de toepassing 
van deze richtlijn werken de bevoegde 
autoriteiten met de EBA samen.
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De bevoegde autoriteiten verstrekken de 
EBA en de andere bevoegde autoriteiten 
onverwijld alle relevante gegevens die 
noodzakelijk zijn om hun taken zoals bij 
deze richtlijn vastgesteld te kunnen 
vervullen."

Or. en

Amendement 274

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 27 ter (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 140 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 ter) Artikel 140, lid 3, wordt 
vervangen door:
"3. De met het toezicht op 
geconsolideerde basis belaste bevoegde 
autoriteiten stellen een lijst op van de in 
artikel 71, lid 2, bedoelde financiële 
holdings. Deze lijst wordt aan de 
bevoegde autoriteiten van de andere 
lidstaten, aan de EBA en aan de 
Commissie gezonden."

Or. en

Amendement 275

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 28 – letter b
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 143 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De bevoegde autoriteit die de in de eerste 
alinea van lid 1 bedoelde verificatie 
uitvoert, houdt rekening met die 
richtsnoeren. De bevoegde autoriteit 

"De bevoegde autoriteit die de in de eerste 
alinea van lid 1 bedoelde verificatie 
uitvoert, houdt rekening met die 
richtsnoeren. De bevoegde autoriteit 
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raadpleegt daartoe de Europese 
Bankautoriteit voordat zij haar besluit 
neemt."

raadpleegt daartoe de Europese 
Bankautoriteit voordat zij haar besluit 
neemt en neemt het advies van de EBA in 
aanmerking in haar besluit ."

Or. en

Amendement 276

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 28 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 143 – lid 3 –alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) In artikel 143, lid 3, wordt de 
vierde alinea vervangen door:
"De toezichtmethoden moeten de 
mogelijkheid bieden de doeleinden van 
het toezicht op geconsolideerde basis als 
omschreven in dit hoofdstuk te 
verwezenlijken, en moeten aan de 
overige betrokken bevoegde autoriteiten, 
de EBA en de Commissie worden 
medegedeeld."

Or. en

Amendement 277

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 29
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 144 – lid 1 bis (nieuw) – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Bankautoriteit voorstellen voor 
technische normen om de belangrijkste 
aspecten te bepalen waarover gezamenlijke 
statistische gegevens openbaar worden 

"Om een consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Bankautoriteit voorstellen voor technische 
normen om de belangrijkste aspecten te 
bepalen waarover gezamenlijke statistische 
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gemaakt, alsmede het formaat, de 
structuur, de inhoudsopgave en de 
jaarlijkse publicatiedatum van de in dit 
artikel bedoelde openbaarmaking. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

gegevens openbaar worden gemaakt, 
alsmede het formaat, de structuur, de 
inhoudsopgave en de jaarlijkse 
publicatiedatum van de in dit artikel 
bedoelde openbaarmaking. De Autoriteit 
legt die voorstellen voor technische 
normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan 
de Commissie.

Or. en

Amendement 278

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 29 bis (nieuw)
Richtlijn 2005/60/EG
Hoofdstuk VI – titel (vóór artikel 150)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) De titel van hoofdstuk VI vóór 
artikel 150 wordt vervangen door.
"GEDELEGEERDE HANDELINGEN 
EN BEVOEGDHEDEN INZAKE 
UITVOERING"

Or. en

Amendement 279

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 29 ter (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 150 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 ter) In artikel 150, lid 1, wordt de 
eerste alinea vervangen door:
1. Onverminderd het voorstel dat de 
Commissie ingevolge artikel 62 zal 
indienen, worden wat betreft het eigen 
vermogen de [...] technische 
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aanpassingen vastgesteld middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 151, 151 bis en 151 ter:

Or. en

Amendement 280

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 30 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 150 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) In artikel 150, lid 1, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
EBA."

Or. en

Amendement 281

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 30 ter (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 150 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 ter) In artikel 150, lid 2, wordt de 
eerste alinea vervangen door:
"De Commissie kan [...] de volgende 
maatregelen vaststellen:"

Or. en
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Amendement 282

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 30 quater (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 150 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 quater) In artikel 150, lid 2, wordt de 
tweede alinea vervangen door:
"Deze maatregelen [...] worden 
vastgesteld middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
151, 151 bis en 151 ter."

Or. en

Amendement 283

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 30 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 150 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aan artikel 150, lid 2, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
EBA."

Or. en

Amendement 284

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 30 sexies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 151 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 sexies) Artikel 151, lid 2, wordt 
vervangen door:
"2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
artikel 150 wordt voor onbepaalde duur 
aan de Commissie verleend."

Or. en

Amendement 285

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 30 septies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 151 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 septies) In artikel 151 wordt na lid 2 
het volgende lid ingevoegd:
"2 bis. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
stelt zij het Europees Parlement en de 
Raad daarvan gelijktijdig in kennis."

Or. en

Amendement 286

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 30 octies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 151 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 octies) Aan artikel 151 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"2 ter. De aan de Commissie toegekende 
bevoegdheid om gedelegeerde 
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handelingen vast te stellen, is
onderworpen aan de voorwaarden die 
worden gesteld in de artikelen 151 bis en 
151 ter."

Or. en

Amendement 287

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 30 nonies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 151 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 nonies) Artikel 151, lid 3, wordt 
geschrapt.

Or. en

Amendement 288

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 30 decies
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 151 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 decies) Na artikel 151 wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 151 bis
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 150 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is gestart om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in 
te trekken, stelt de andere instelling en de 
Commissie daarvan in kennis en geeft 
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daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk zullen worden 
ingetrokken.
3. Het besluit tot intrekking 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 
eventueel 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 289

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 30 undecies
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 151 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 undecies) Na artikel 151 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 151 ter
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
vier maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze periode met twee maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad tegen de gedelegeerde 
handeling bezwaar heeft gemaakt, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
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of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking."

Or. en

Amendement 290

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 31
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 156

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) In artikel 156 wordt "het Comité van 
Europese bankentoezichthouders" 
vervangen door "de Europese 
Bankautoriteit".

(31) Artikel 156 wordt als volgt gewijzigd:

(a) "het Comité van Europese 
bankentoezichthouders" wordt vervangen 
door "de Europese Bankautoriteit".

(b) De eerste alinea wordt vervangen 
door:
"De Commissie onderzoekt in 
samenwerking met de EBA en de 
lidstaten en rekening houdende met de 
bijdrage van de Europese Centrale Bank 
op gezette tijden of de onderhavige 
richtlijn als zodanig in combinatie met 
Richtlijn 2006/49/EG, van grote invloed 
is op de conjuncturele cyclus, en gaat in 
het licht van dat onderzoek na of 
maatregelen om dit te verhelpen 
gerechtvaardigd zijn."

Or. en
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Amendement 291

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 7 – laatste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 7 wordt de laatste alinea 
vervangen door:
"De in de eerste alinea bedoelde 
bedragen worden periodiek door de EBA
aangepast aan de veranderingen in het 
door Eurostat bekendgemaakte 
Europees indexcijfer van de 
consumentenprijzen, waarbij de 
aanpassingen in de lijn liggen van en 
tegelijkertijd plaatsvinden met die welke 
overeenkomstig artikel 4, lid 7, van 
Richtlijn 2002/92/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 december 
2002 betreffende 
verzekeringsbemiddeling (1) worden 
verricht."

Or. en

Amendement 292

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 - punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw) – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan artikel 18 van Richtlijn 2006/49/EG 
wordt de volgende alinea toegevoegd:

(1 bis) Aan artikel 18 van Richtlijn 
2006/49/EG wordt de volgende alinea 
toegevoegd:

"5. Om de eenvormige toepassing van lid 1 
te garanderen, kan de bij Verordening 
…/… van het Europees Parlement en de 
Raad opgerichte Europese Bankautoriteit 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen voor ondersteuning door de 

"5. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van lid 1 te 
garanderen, ontwikkelt de bij Verordening 
…/… van het Europees Parlement en de 
Raad opgerichte Europese Bankautoriteit 
voorstellen voor technische normen voor 
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Commissie om de praktische en 
procedurele toepassing van de 
voorwaarden te bepalen waaronder de 
bevoegde autoriteiten kredietinstellingen
toestaan om interne modellen te gebruiken 
voor de berekening van het kapitaalvereiste 
in het kader van deze richtlijn.

ondersteuning door de Commissie om de 
praktische en procedurele toepassing van 
de voorwaarden te bepalen waaronder de 
bevoegde autoriteiten instellingen toestaan 
om interne modellen te gebruiken voor de 
berekening van het kapitaalvereiste in het 
kader van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 293

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 22 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) In artikel 22, lid 1, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"Wanneer de bevoegde autoriteiten 
ontheffing verlenen van de toepassing van 
kapitaalvereisten op geconsolideerde basis 
als bedoeld in dit artikel, stellen zij de 
EBA daarvan in kennis."

Or. en

Amendement 294

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 quater (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Artikel 32, lid 1, wordt 
vervangen door:
"1. Aan de hand van de normen die zijn 
opgesteld door de EBA stellen de 
bevoegde autoriteiten [...] procedures 
vast om te voorkomen dat instellingen de 
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aanvullende kapitaalvereisten die 
voortvloeien uit het langer dan tien 
dagen voortduren van risico's boven de 
grenswaarden van artikel 111, leden 1 en 
2, van Richtlijn 2006/48/EG, opzettelijk 
omzeilen door deze risico's tijdelijk naar 
een andere onderneming, al of niet 
behorend tot dezelfde groep, over te 
dragen en/of door middel van 
kunstmatige transacties waardoor het 
risico binnen de periode van tien dagen 
wordt beëindigd en een nieuw risico 
wordt gecreëerd.
De bevoegde autoriteiten geven de EBA, 
de Raad en de Commissie kennis van die 
procedures.
De instellingen dienen te zorgen voor 
regelingen die waarborgen dat elke 
overdracht die dit effect heeft, 
onmiddellijk ter kennis van de bevoegde 
autoriteiten wordt gebracht.

Or. en

Amendement 295

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) Artikel 36, lid 1, wordt 
vervangen door:
"1. De lidstaten wijzen de autoriteiten 
aan die bevoegd zijn om de in deze 
richtlijn omschreven taken te vervullen. 
Zij stellen de EBA en de Commissie van 
deze aanwijzing in kennis, onder 
vermelding van een eventuele 
taakverdeling."

Or. en
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Amendement 296

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 sexies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 sexies) Artikel 38, lid 1, wordt 
vervangen door:
"1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten en de EBA werken nauw samen 
voor de uitvoering van de in deze 
richtlijn omschreven taken, in het 
bijzonder wanneer beleggingsdiensten 
worden verstrekt op grond van de 
vrijheid van dienstverrichting of door 
het vestigen van bijkantoren.
Zij verstrekken elkaar en de EBA op 
verzoek alle gegevens die het toezicht op 
de kapitaaltoereikendheid van 
instellingen, en in het bijzonder het 
controleren van de naleving van de in 
deze richtlijn vastgelegde regels kunnen 
vergemakkelijken."

Or. en

Amendement 297

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 septies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 septies) Artikel 38, lid 2, wordt 
vervangen door:
"2. Voor elke uitwisseling van gegevens 
tussen bevoegde autoriteiten onderling 
en tussen de bevoegde autoriteiten en de 
EBA op grond van deze richtlijn geldt de 
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geheimhoudingsplicht:
a) met betrekking tot 
beleggingsondernemingen, als 
omschreven in de artikelen 54 en 58 van 
Richtlijn 2004/39/EG;
b) met betrekking tot 
kredietinstellingen, als omschreven in de 
artikelen 44 tot en met 52 van Richtlijn 
2006/48/EG."

Or. en

Amendement 298

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 octies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Afdeling 2 – titel (vóór artikel 41)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 octies) De titel van afdeling 2 wordt 
vervangen door:

"Gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringsbevoegdheden"

Or. en

Amendement 299

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 nonies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 41 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 nonies) Artikel 41, punt a), wordt 
vervangen door:
"a) verduidelijking van de definities van 
artikel 3 om een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
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toepassing van deze richtlijn te 
verzekeren,"

Or. en

Amendement 300

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 decies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 41 – lid 1 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 decies) Artikel 41, punt e), wordt 
vervangen door:
"e) verduidelijking van het vereiste van 
artikel 21 om een consequente 
harmonisatie en een eenvormige 
toepassing van deze richtlijn te 
verzekeren;"

Or. en

Amendement 301

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 undecies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 undecies) Artikel 41, lid 2, wordt 
vervangen door:
"2. De in lid 1 bedoelde maatregelen [...] 
worden vastgesteld middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
42, 42 bis en 42 ter.
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
EBA."
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Or. en

Amendement 302

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 duodecies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 duodecies) Artikel 42, lid 2, wordt 
vervangen door:
"2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
artikel 41 wordt voor onbepaalde duur 
aan de Commissie verleend."

Or. en

Amendement 303

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 terdecies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 42 – leden 2 bis (nieuw) en 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Aan artikel 42 worden de volgende 
twee leden toegevoegd:
"2 bis. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
stelt zij het Europees Parlement en de 
Raad daarvan gelijktijdig in kennis.
2 ter. De aan de Commissie toegekende 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, is 
onderworpen aan de voorwaarden die 
worden gesteld in de artikelen 42 bis en 
42 ter."

Or. en
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Amendement 304

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 quaterdecies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quaterdecies) Na artikel 42 wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 42 bis
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 41 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is gestart om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in 
te trekken, stelt de andere instelling en de 
Commissie daarvan in kennis en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk zullen worden 
ingetrokken.
3. Het besluit tot intrekking 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 
eventueel 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
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Amendement 305

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10 – punt 1 quindecies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 42 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quindecies) Na artikel 42 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 42 ter
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
vier maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze periode met twee maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad tegen de gedelegeerde 
handeling bezwaar heeft gemaakt, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking."

Or. en

Amendement 306

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 1
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 5 – lid 7 bis (nieuw) – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"8. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de bij 
Verordening …/… van het Europees 

"8. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, kan de bij Verordening …/… 
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Parlement en de Raad [36] opgerichte 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen met 
betrekking tot de informatie die aan de 
bevoegde autoriteiten moet worden 
bezorgd bij de aanvraag van een 
vergunning voor een icbe.

van het Europees Parlement en de Raad 
[36] opgerichte Europese Autoriteit voor 
effecten en markten voorstellen voor 
technische normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen met 
betrekking tot de informatie die aan de 
bevoegde autoriteiten moet worden 
bezorgd bij de aanvraag van een 
vergunning voor een icbe.

Or. en

Amendement 307

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 6, lid 1, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
Elke vergunning die wordt verleend, 
wordt ter kennis gebracht van de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten, die op haar website een lijst 
bijhoudt van beheermaatschappijen 
waaraan een vergunning is verleend.

Or. en

Amendement 308

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 2
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw) – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 

"6. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
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voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
vergunningsvereisten van de 
beheersmaatschappij, met uitzondering van 
de in lid 1, onder b), van dit artikel 
bepaalde voorwaarden.

Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om:

a) de gegevens te bepalen die door de 
beheersmaatschappij aan de bevoegde 
autoriteit moeten worden verstrekt in de 
vergunningsaanvraag;

b) de te verstrekken informatie te 
specificeren en standaardformulieren, 
templates en procedures uit te werken 
voor de mededeling van het programma 
van werkzaamheden als bepaald in dit 
artikel;
c) de betrouwbaarheid en ervaring te 
beoordelen van de personen die het 
bedrijf van de beheermaatschappij leiden;

Or. en

Amendement 309

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 7 – leden 5 bis (nieuw) en 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Aan artikel 7 worden de volgende 
twee leden toegevoegd:
5 bis. Om een consequente harmonisatie 
en de eenvormige toepassing van lid 5 te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen ter 
beoordeling van de geschiktheid van de 
aandeelhouders of vennoten van de 
beheermaatschappij.
5 ter. De Commissie kan de in de eerste 
alinea bedoelde voorstellen voor 
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technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/.... [EAVB] bedoelde 
procedure."

Or. en

Amendement 310

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Artikel 9, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. De lidstaten stellen de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten en de 
Commissie in kennis van de algemene 
moeilijkheden die de icbe’s ondervinden 
bij het in de handel brengen van hun 
rechten van deelneming in enig derde 
land.
De Commissie, de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten en de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten bekijken zo 
snel mogelijk die moeilijkheden om 
daarvoor een passende oplossing te 
kunnen vinden."

Or. en

Amendement 311

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 2 quater (nieuw) – letter a
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 12 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) Artikel 12 wordt als volgt 
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gewijzigd:
(a) Lid 3 wordt vervangen door:
"3. Onverminderd de bepalingen van 
artikel 116 stelt de Commissie uiterlijk 1 
juli 2010 middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
112, 112 bis en 112 ter maatregelen vast 
ter specificering van de procedures en 
regelingen zoals bepaald in lid 1, tweede 
alinea, onder a), alsook van structuren 
en organisatorische eisen ter beperking 
van belangenconflicten zoals bepaald in 
lid 1, tweede alinea, onder b). "

Or. en

Amendement 312

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 2 quater (nieuw) – letter b
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 12 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De tweede alinea van artikel 12, lid 3, 
wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 313

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 2 quater (nieuw) – letter c
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 12 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De volgende alinea wordt toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden uitgewerkt door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
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markten."

Or. en

Amendement 314

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 3
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
lid 3 van dit artikel bedoelde procedures, 
schikkingen, structuren en organisatorische 
vereisten.

"4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen voor de door de Commissie 
genomen uitvoeringsmaatregelen 
betreffende de in lid 3 van dit artikel 
bedoelde procedures, schikkingen, 
structuren en organisatorische vereisten.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure.".

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor uitvoeringsmaatregelen 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie."

Or. en

Amendement 315

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 3 bis (nieuw) – letter a
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 14, lid 2, wordt als volgt 
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gewijzigd:
(a) De eerste alinea wordt vervangen 
door:
"2. Onverminderd de bepalingen van 
artikel 116 stelt de Commissie uiterlijk 1 
juli 2010 middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
112, 112 bis en 112 ter maatregelen vast 
om ervoor te zorgen dat de 
beheermaatschappij voldoet aan de in 
lid 1 geschetste taken, met name om:"

Or. en

Amendement 316

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 3 bis (nieuw) – letter b
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 14 – lid 2 –alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De tweede alinea wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 317

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 3 bis (nieuw) – letter c
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 14 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De volgende alinea wordt toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden uitgewerkt door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 318

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 4
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
de punten a), b) en c) van de eerste alinea
van dit artikel bedoelde criteria, principes 
en stappen.

"3. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen voor de door de Commissie 
genomen uitvoeringsmaatregelen 
betreffende de in de punten a), b) en c) van 
lid 2 van dit artikel bedoelde criteria, 
principes en stappen.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor uitvoeringsmaatregelen 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag."

Or. en

Amendement 319

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 4 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 17 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Aan artikel 17 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"Om een consequente harmonisatie en 
een eenvormige toepassing van dit artikel 
te garanderen, ontwikkelt de bij 
Verordening …/… van het Europees 
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Parlement en de Raad opgerichte 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van gegevens die in 
de kennisgeving met betrekking tot de 
vestiging van een bijkantoor aan de
bevoegde autoriteiten moeten worden 
verstrekt.
De Commissie keurt de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goed overeenkomstig de in artikel 
7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure."

Or. en

Amendement 320

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 4 ter (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Aan artikel 18 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
Om een consequente harmonisatie en een 
eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de bij 
Verordening …/… van het Europees 
Parlement en de Raad opgerichte 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van gegevens die aan 
de bevoegde autoriteiten moeten worden 
meegedeeld teneinde werkzaamheden in 
het kader van het vrij verrichten van 
diensten te kunnen uitoefenen.
De Commissie keurt de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goed overeenkomstig de in artikel 
7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure."
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Or. en

Amendement 321

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 4 quater (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 20 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Aan artikel 20 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"Om een consequente harmonisatie en 
een eenvormige toepassing van dit artikel 
te garanderen, ontwikkelt de bij 
Verordening …/… van het Europees 
Parlement en de Raad opgerichte 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen ter bepaling van de documentatie 
die bij de bevoegde autoriteiten moet 
worden ingediend in de aanvraag voor 
een vergunning voor het beheer van een 
icbe die in een andere lidstaat is gevestigd.
De Commissie keurt de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goed overeenkomstig de in artikel 
7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure."

Or. en

Amendement 322

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 21 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In artikel 21, lid 7, wordt de tweede 
alinea vervangen door:
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"De Europese Autoriteit voor effecten en 
markten kan, na raadpleging van de 
bevoegde autoriteiten van de 
belanghebbende lidstaten, besluiten dat 
de betrokken lidstaat deze maatregelen 
moet wijzigen of intrekken."

Or. en

Amendement 323

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 5 ter (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 21 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) In artikel 21, lid 9, wordt de eerste 
alinea vervangen door:
"9. De lidstaten stellen de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten en de 
Commissie in kennis van het aantal en 
de aard van de gevallen waarin zij een 
vergunning op grond van artikel 17 of 
een aanvraag op grond van artikel 20 
weigeren en van alle maatregelen die 
overeenkomstig lid 5 van dit artikel zijn 
genomen."

Or. en

Amendement 324

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 5 quater (nieuw) – letter a
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 23 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) Artikel 23, lid 6, wordt als volgt 
gewijzigd:
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(a) De eerste alinea wordt vervangen 
door:
"6. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 112, 112 bis en 112 ter 
maatregelen vast met betrekking tot de 
maatregelen die door een bewaarder 
moeten worden genomen om te voldoen 
aan zijn verplichtingen met betrekking 
tot een icbe die wordt beheerd door een 
in een andere lidstaat gevestigde 
beheermaatschappij, en die ook de 
gegevens dienen te omvatten welke 
moeten worden opgenomen in de 
standaardovereenkomsten die 
overeenkomstig lid 5 door de bewaarder 
en de beheermaatschappij moeten 
worden gebruikt."

Or. en

Amendement 325

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 5 quater (nieuw) – letter b
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 23 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De tweede alinea van artikel 23, lid 6, 
wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 326

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 5 quater (nieuw) – letter c
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 23 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Aan artikel 23, lid 6, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en
markten."

Or. en

Amendement 327

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 6
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 29 – lid 4 bis (nieuw) – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"5. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor 
de vergunning van de 
beleggingsmaatschappij onder zelfbeheer, 
met uitzondering van de in lid 1, onder b), 
van dit artikel bepaalde voorwaarden.

"5. Om een consequente harmonisatie en
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
vergunning van de beleggingsmaatschappij 
onder zelfbeheer, met uitzondering van de 
in lid 1, onder b), van dit artikel bepaalde 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 328

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Artikel 32, lid 6, wordt vervangen 
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door:
"6. De lidstaten delen de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten en de 
Commissie de identiteit mede van de 
beleggingsmaatschappijen waarvoor de 
in de leden 4 en 5 bedoelde afwijkingen 
gelden."

Or. en

Amendement 329

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 6 ter (nieuw) – letter a
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 33 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Artikel 33, lid 6, wordt als volgt 
gewijzigd:
(a) De eerste alinea wordt vervangen 
door:
"6. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 112, 112 bis en 112 ter 
maatregelen vast met betrekking tot de 
maatregelen die door een bewaarder 
moeten worden genomen om te voldoen 
aan zijn verplichtingen met betrekking 
tot een icbe die wordt beheerd door een 
in een andere lidstaat gevestigde 
beheermaatschappij, en die ook de 
gegevens dienen te omvatten welke 
moeten worden opgenomen in de 
standaardovereenkomst die 
overeenkomstig lid 5 door de bewaarder 
en de beheermaatschappij moeten 
worden gebruikt."

Or. en
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Amendement 330

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 6 ter (nieuw) – letter b
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 33 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De tweede alinea wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 331

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 6 ter (nieuw) – letter c
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 33 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De volgende alinea wordt toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 332

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 6 quater (nieuw) – letter a
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 43 – lid 5 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) Artikel 43, lid 5, wordt als volgt 
gewijzigd:
(a) De eerste alinea wordt vervangen 
door:
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"5. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 112, 112 bis en 112 ter 
maatregelen vast voor de inhoud, de 
vorm en de wijze waarop de in de leden 
1 en 3 bedoelde informatie wordt 
verstrekt."

Or. en

Amendement 333

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 6 quater (nieuw) – letter b
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 43 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De tweede alinea wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 334

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 6 quater (nieuw) – letter c
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 43 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De volgende alinea wordt toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 335

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 7
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 43 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"6. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de 
inhoud, het formaat en de methode waarop 
de in de leden 1 en 3 van dit artikel 
bedoelde informatie moet worden 
verstrekt.

"6. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen voor de door de Commissie 
genomen uitvoeringsmaatregelen 
betreffende de inhoud, het formaat en de 
methode waarop de in de leden 1 en 3 van 
dit artikel bedoelde informatie moet 
worden verstrekt.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor uitvoeringsmaatregelen 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie."

Or. en

Amendement 336

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 8
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 50 – lid 3 bis (nieuw) – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 

"4. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
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bepalingen betreffende de categorieën van 
activa waarin icbe’s overeenkomstig dit 
artikel kunnen beleggen.

bepalingen betreffende de categorieën van 
activa waarin icbe’s overeenkomstig dit 
artikel kunnen beleggen.

Or. en

Amendement 337

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 9 – letter a (nieuw) 
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 51 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:
(a) Aan lid 1 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"De nationale bevoegde autoriteiten 
zorgen ervoor dat alle ingevolge lid 1 
ontvangen informatie voor alle 
beheermaatschappijen en 
beleggingsondernemingen waarop zij 
toezicht houden, in geaggregeerde vorm 
wordt toegezonden aan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten en het 
ECSR ten behoeve van het toezicht op 
systeemrisico's op Gemeenschapsniveau."

Or. en

Amendement 338

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 9 – punt ter (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 51 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Lid 4 wordt vervangen door:
"4. Onverminderd de bepalingen van 
artikel 116 stelt de Commissie middels 
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gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 112, 112 bis en 112 ter 
uiterlijk 1 juli 2010 maatregelen vast 
voor:
a) criteria voor de beoordeling van de 
deugdelijkheid van de door de 
beheermaatschappij overeenkomstig de 
eerste alinea van lid 1 hierboven 
toegepaste risicobeheerprocedure;
b) gedetailleerde voorschriften voor de 
accurate en onafhankelijke evaluatie van 
de waarde van OTC-derivaten, en 
c) gedetailleerde regels betreffende de 
inhoud van en de procedure voor de 
kennisgeving van de informatie als 
bedoeld in de derde alinea van lid 1 aan 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst van de 
beheermaatschappij.
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 339

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 9
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 51 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Aan artikel 51 wordt het volgende lid 5 
toegevoegd:

(c) Het volgende lid 5 wordt toegevoegd:

"5. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 

"5. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen voor de door de Commissie 
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door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
de punten a) en b) van lid 4 bedoelde 
informatie en procedure.

genomen uitvoeringsmaatregelen 
betreffende de in de punten a) en b) van lid 
4 bedoelde informatie en procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor uitvoeringsmaatregelen 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie."

Or. en

Amendement 340

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 52 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In artikel 52, lid 4, wordt de derde 
alinea vervangen door:
"De lidstaten delen de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten de 
lijst mede van de categorieën van de in 
de eerste alinea bedoelde obligaties, 
samen met een lijst van de categorieën 
uitgevende instellingen die krachtens de 
wet en de in die alinea genoemde 
voorschriften inzake toezicht, bevoegd 
zijn obligaties uit te geven die aan de 
bovengenoemde criteria voldoen. Bij 
deze lijsten wordt een nota gevoegd 
waarin de juridische aard van de 
geboden garanties wordt toegelicht. De 
Europese Autoriteit voor effecten en
markten stelt een geaggregeerde lijst op 
en publiceert deze op haar website. De 
lijst wordt telkens geactualiseerd wanneer 
de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten nieuwe gegevens ontvangt van de 
lidstaten. Bovendien stelt de Europese 
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Autoriteit voor effecten en markten de 
overige lidstaten onmiddellijk in kennis 
van deze gegevens, zo nodig voorzien 
van haar opmerkingen [...]. Over deze 
mededeling kan in het in artikel 112, lid 
1, bedoelde Europees Comité voor het 
effectenbedrijf van gedachten worden 
gewisseld."

Or. en

Amendement 341

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 9 ter (nieuw) – letter a
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 60 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Artikel 60, lid 6, wordt als volgt 
gewijzigd:
(a) De eerste alinea wordt vervangen 
door:
"6. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 112, 112 bis en 112 ter 
maatregelen vast voor:"

Or. en

Amendement 342

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 9 ter (nieuw) – letter b
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 60 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De tweede alinea wordt geschrapt.

Or. en
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Amendement 343

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 9 ter (nieuw) – letter c
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 60 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) De volgende alinea wordt toegevoegd:
"De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 344

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 10
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 60 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"7. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
de punten a), b) en c) van lid 6 bedoelde 
overeenkomst, maatregelen en procedure.

"7. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen voor de door de Commissie 
genomen uitvoeringsmaatregelen 
betreffende de in de punten a), b) en c) van 
lid 6 bedoelde overeenkomst, maatregelen 
en procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor uitvoeringsmaatregelen 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie."
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Or. en

Amendement 345

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 11 – letter a (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 61 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Artikel 61 wordt als volgt gewijzigd:
(a) Lid 3 wordt vervangen door
"3. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 112, 112 bis en 112 ter 
maatregelen vast voor:
a) de gegevens die moeten worden 
opgenomen in de in lid 1 bedoelde 
overeenkomst, en
b) de soorten onregelmatigheden als 
bedoeld in lid 2, die geacht worden een 
ongunstig effect te sorteren op de feeder-
icbe. 
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 346

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 11
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 61 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Aan artikel 61 wordt het volgende lid 4 (b) Het volgende lid 4 wordt toegevoegd:
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toegevoegd:
"4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
de punten a) en b) van lid 3 bedoelde 
overeenkomst en soorten 
onregelmatigheden. 

"4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen voor de door de Commissie 
genomen uitvoeringsmaatregelen 
betreffende de in de punten a) en b) van lid 
3 bedoelde overeenkomst en soorten 
onregelmatigheden.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor uitvoeringsmaatregelen 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie."

Or. en

Amendement 347

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 62 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Artikel 62, lid 4, wordt vervangen 
door:
"4. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 112, 112 bis en 112 ter 
maatregelen vast voor de inhoud van de 
in lid 1, eerste alinea, bedoelde 
overeenkomst."
[...]

Or. en
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Amendement 348

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 12 – letter a (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 64 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Artikel 64 wordt als volgt gewijzigd:
(a) Lid 4 wordt vervangen door:
"4. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 112, 112 bis en 112 ter 
maatregelen vast voor:
a) de vorm waarin en de wijze waarop 
de in lid 1 genoemde informatie moet 
worden verstrekt, of
b) de procedure die in het geval dat de 
activa van de feeder-icbe in hun geheel 
overgaan op de master-icbe in ruil voor 
rechten van deelneming, moet worden 
gevolgd voor de beoordeling en auditing 
van zo’n bijdrage in natura en de rol 
van de bewaarder van de feeder-icbe in 
deze procedure.
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 349

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 12
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 64 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. Aan artikel 64 wordt het volgende lid 5 
toegevoegd:

(b) Het volgende lid 5 wordt toegevoegd:

"5. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
de punten a) en b) van lid 4 bedoelde 
informatie en procedure.

"5. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen voor de door de Commissie 
genomen uitvoeringsmaatregelen 
betreffende de vorm waarin en wijze 
waarop de informatie moet worden 
verstrekt, als bedoeld in punt a) van lid 4,
en de procedure, als bedoeld in punt b) 
van lid 4.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor uitvoeringsmaatregelen 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie."

Or. en

Amendement 350

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 13
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 69 – lid 4 bis (nieuw) – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"5. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
bepalingen betreffende de inhoud van het 
prospectus, het jaarverslag en het 
halfjaarlijks verslag als bedoeld in bijlage 

"5. Om een consequente harmonisatie en
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
bepalingen betreffende de inhoud van het 
prospectus, het jaarverslag en het 
halfjaarlijks verslag als bedoeld in bijlage 
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I, en het formaat van deze documenten. I, en het formaat van deze documenten.

Or. en

Amendement 351

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 13 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 75 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Artikel 75, lid 4, wordt vervangen 
door:
"4. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 112, 112 bis en 112 ter 
maatregelen vast waarin wordt 
aangegeven aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan als het prospectus 
wordt verstrekt op een andere duurzame 
drager dan papier of via een website die 
geen duurzame drager vormt.
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 352

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 14 – letter a (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 78 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Artikel 78 wordt als volgt gewijzigd:
(a) Lid 7 wordt vervangen door:



PR\806661NL.doc 215/232 PE439.086v03-00

NL

"7. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 112, 112 bis en 112 ter 
maatregelen vast voor het volgende:
a) de gedetailleerde en volledige inhoud 
van de aan beleggers te verstrekken 
essentiële beleggersinformatie als 
bedoeld in de leden 2, 3 en 4;
b) de gedetailleerde en volledige inhoud 
van de essentiële beleggersinformatie die 
in de volgende gevallen aan beleggers 
moet worden verstrekt:
i) voor icbe’s met verschillende 
beleggingscompartimenten: de essentiële 
beleggersinformatie die moet worden 
verstrekt aan beleggers die op een 
bepaald beleggingscompartiment 
inschrijven, waaronder informatie over 
de wijze waarop van het ene naar het 
andere beleggingscompartiment kan 
worden overgestapt, en over de kosten 
die daaraan verbonden zijn;
ii) voor icbe’s die verschillende 
categorieën van aandelen aanbieden: de 
essentiële beleggersinformatie die moet 
worden verstrekt aan beleggers die op 
een bepaalde aandelencategorie 
inschrijven;
(iii) voor dakfondsconstructies: de 
essentiële beleggersinformatie die moet 
worden verstrekt aan beleggers die 
inschrijven op een icbe die zelf belegt in 
andere icbe’s of andere instellingen voor 
collectieve belegging als bedoeld in 
artikel 50, lid 1, onder e);
iv) voor master-feederconstructies: de 
essentiële beleggersinformatie die moet 
worden verstrekt aan beleggers die op 
een feeder-icbe inschrijven, en
v) voor gestructureerde icbe’s, icbe’s 
met kapitaalbescherming en andere 
vergelijkbare icbe’s: de essentiële 
beleggersinformatie die moet worden 
verstrekt aan beleggers in verband met 
de bijzondere kenmerken van dergelijke 
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icbe’s, en
c) de specifieke details betreffende de 
vorm en inhoud van de essentiële 
beleggersinformatie die overeenkomstig 
lid 5 aan beleggers moet worden 
verstrekt.
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 353

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 14
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 78 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. Aan artikel 78 wordt het volgende lid 8 
toegevoegd:

(b) Het volgende lid 8 wordt toegevoegd:

"8. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de 
door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
lid 3 bedoelde informatie.

"8. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen om de toepassingsvoorwaarden te 
bepalen voor de door de Commissie 
overeenkomstig lid 7 genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
lid 3 bedoelde informatie.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor uitvoeringsmaatregelen 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag."

Or. en
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Amendement 354

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 81 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Artikel 81, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 112, 112 bis en 112 ter 
maatregelen vast waarin wordt 
aangegeven aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan als de essentiële 
beleggersinformatie wordt verstrekt op 
een andere duurzame drager dan papier 
of via een website die geen duurzame 
drager vormt.
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 355

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 15
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 84 – lid 3 bis (nieuw) – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor
de voorwaarden die van toepassing zijn op

"4. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen om de voorwaarden te specificeren
waaraan de icbe's moeten voldoen zodra 
besloten is tot tijdelijke opschorting over 
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de tijdelijke opschorting van de inkoop of 
terugbetaling van de rechten van 
deelneming van icbe’s als bedoeld in lid 2, 
onder a), zodra besloten is tot opschorting 
over te gaan.

te gaan van de inkoop of terugbetaling van 
de rechten van deelneming van icbe’s als 
bedoeld in lid 2, onder a).

Or. en

Amendement 356

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 16 – letter a (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 95 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Artikel 95 wordt als volgt gewijzigd:
(a) Lid 1 wordt vervangen door:
"1. De Commissie stelt middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 112, 112 bis en 112 ter 
maatregelen vast voor of met het oog op 
het volgende:
a) het toepassingsgebied van de in 
artikel 91, lid 3, bedoelde informatie, en
b) de vergemakkelijking overeenkomstig 
artikel 93, lid 7, van de toegang van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
van ontvangst van icbe’s tot de 
informatie en/of documenten als bedoeld 
in artikel 93, leden 1, 2 en 3. 
[...]
De ontwerpen van gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en
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Amendement 357

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 16
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 95 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. Artikel 95, lid 2, komt als volgt te 
luiden:

(b) Lid 2 komt als volgt te luiden:

"2. Om de eenvormige toepassing van 
artikel 93 te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor:

"2. Om de eenvormige toepassing van 
artikel 93 te garanderen, ontwikkelt de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen voor:

a) vorm en inhoud van een door een icbe te 
gebruiken standaardmodel voor de in 
artikel 93, lid 1, bedoelde kennisgeving, 
met inbegrip van een vermelding naar 
welke documenten de vertalingen 
verwijzen;

a) vorm en inhoud van een door een icbe te 
gebruiken standaardmodel voor de in 
artikel 93, lid 1, bedoelde kennisgeving, 
met inbegrip van een vermelding naar 
welke documenten de vertalingen 
verwijzen;

b) vorm en inhoud van een door de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten te 
gebruiken standaardmodel voor de in 
artikel 93, lid 3, bedoelde verklaring;

b) vorm en inhoud van een door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten te 
gebruiken standaardmodel voor de in 
artikel 93, lid 3, bedoelde verklaring;

c) de procedure voor de uitwisseling van 
informatie en voor de gebruikmaking van 
elektronische communicatie tussen de 
bevoegde autoriteiten in verband met de 
kennisgeving ingevolge artikel 93.

c) de procedure voor de uitwisseling van 
informatie en voor de gebruikmaking van 
elektronische communicatie tussen de 
bevoegde autoriteiten in verband met de 
kennisgeving ingevolge artikel 93.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] 
bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de 
procedure voor uitvoeringsmaatregelen 
overeenkomstig artikel 291 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie."

Or. en
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Amendement 358

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 16 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 97 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Artikel 97, lid 1, wordt vervangen 
door:
"1. De lidstaten wijzen de bevoegde 
autoriteiten aan die de in deze richtlijn 
vermelde taken moeten uitoefenen. Zij 
stellen de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten en de Commissie 
daarvan in kennis onder opgave van de 
eventuele verdeling van hun 
bevoegdheden."

Or. en

Amendement 359

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 17 – letter a (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 101 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Artikel 101 wordt als volgt gewijzigd:
(a) Lid 1 wordt vervangen door:
"1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten werken onderling en met de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten samen wanneer dat nodig is 
voor de vervulling van hun taken uit 
hoofde van deze richtlijn of voor de 
uitoefening van hun bevoegdheden uit 
hoofde van deze richtlijn of het nationale 
recht.
De lidstaten nemen de nodige 
administratieve en organisatorische 
maatregelen om de in dit lid bedoelde 
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samenwerking te vergemakkelijken.
Om een consequente harmonisatie en een 
eenvormige toepassing van de 
administratieve en organisatorische 
maatregelen ter vergemakkelijking van de 
samenwerking te garanderen, ontwikkelt 
de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen. De Commissie kan deze 
voorstellen voor technische normen 
goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 
van Verordening …/.... [EAEM] bedoelde 
procedure."
De bevoegde autoriteiten wenden hun 
bevoegdheden ten behoeve van de 
samenwerking aan, zelfs in de gevallen 
waarin de onderzochte gedraging niet 
strijdig is met in hun lidstaat van kracht 
zijnde regelgeving."

Or. en

Amendement 360

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 17 – punt ter (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 101 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Lid 2 wordt vervangen door:
"2. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten voorzien elkaar en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten
onmiddellijk van alle gegevens die nodig 
zijn voor de uitoefening van hun taken 
uit hoofde van deze richtlijn."

Or. en
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Amendement 361

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 17
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 101 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Om de eenvormige toepassing van dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen met 
betrekking tot het uitvoeren van controles 
en onderzoeken ter plaatse als bedoeld in 
de leden 4 en 5.

9. Om een consequente harmonisatie en 
de eenvormige toepassing van dit artikel te 
garanderen, ontwikkelt de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen met 
betrekking tot het uitvoeren van controles 
en onderzoeken ter plaatse als bedoeld in 
de leden 4, 5, 6 en 7.

Or. en

Amendement 362

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 18 bis (nieuw) – letter a (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 103 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Artikel 103 wordt als volgt 
gewijzigd:
(a) Lid 3 wordt vervangen door:
"3. De lidstaten delen de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten, de 
Commissie en de overige lidstaten de 
identiteit mede van de autoriteiten die 
op grond van lid 1 informatie mogen 
ontvangen."

Or. en
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Amendement 363

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 18 bis (nieuw) – punt ter (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 103 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Lid 7 wordt vervangen door:
"7. De lidstaten delen de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten, de 
Commissie en de overige lidstaten de 
identiteit mede van de autoriteiten of 
instanties die op grond van lid 4 
informatie mogen ontvangen."

Or. en

Amendement 364

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 19
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 105 – eerste lid

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de eenvormige toepassing van de 
bepalingen betreffende de uitwisseling van 
informatie in deze richtlijn te garanderen, 
kan de Europese Autoriteit voor effecten 
en markten voorstellen voor technische 
normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen met 
betrekking tot de procedures voor de 
uitwisseling van informatie tussen de 
bevoegde autoriteiten onderling en tussen 
de bevoegde autoriteiten en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten.

Om een consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van de bepalingen 
betreffende de uitwisseling van informatie 
in deze richtlijn te garanderen, ontwikkelt
de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten voorstellen voor technische 
normen om de procedures te bepalen voor 
de uitwisseling van informatie tussen de 
bevoegde autoriteiten onderling en tussen 
de bevoegde autoriteiten en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten.

Or. en
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Amendement 365

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 20 bis (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Hoofdstuk XIII – titel (vóór artikel 111)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De titel van hoofdstuk XIII wordt 
vervangen door:

"GEDELEGEERDE HANDELINGEN 
EN BEVOEGDHEDEN INZAKE 

UITVOERING."

Or. en

Amendement 366

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 20 ter (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 111

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 ter) Artikel 111 wordt vervangen door:
"Artikel 111

De Commissie stelt technische 
wijzigingen van deze richtlijn vast op de 
hierna genoemde gebieden:
a) verduidelijking van de definities om 
overal in de Gemeenschap een 
consequente harmonisatie en de 
eenvormige toepassing van de richtlijn te 
waarborgen, of
b) aanpassing van de terminologie en 
formulering van de definities aan latere 
voorschriften inzake icbe’s en 
aanverwante zaken.

Deze maatregelen [...] worden vastgesteld 
middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen 112, 112 bis 
en 112 ter.



PR\806661NL.doc 225/232 PE439.086v03-00

NL

De ontwerpen van de gedelegeerde 
handelingen worden opgesteld door de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten."

Or. en

Amendement 367

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 20 quater (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 quater) Artikel 112 wordt vervangen 
door:

"Artikel 112
1. De Commissie wordt bijgestaan door 
het bij Besluit 2001/528/EG van de 
Commissie ingestelde Europees Comité 
voor het effectenbedrijf. 
2. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen als bedoeld in 
de artikelen 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 
62, 64, 75, 78, 81, 95 en 111 wordt voor 
onbepaalde duur aan de Commissie 
verleend.
2 bis. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
stelt zij het Europees Parlement en de 
Raad daarvan gelijktijdig in kennis.
2 ter. De aan de Commissie toegekende 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, is 
onderworpen aan de voorwaarden die 
worden gesteld in de artikelen 112 bis en 
112 ter.
3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 
8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
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1999/468/EG bedoelde termijn wordt op 
drie maanden vastgesteld."

Or. en

Amendement 368

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 20 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 112 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 quinquies) Na artikel 112 wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 112 bis
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in de artikelen 12, 14, 23, 33, 43, 51, 
60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 en 111 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door 
het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is gestart om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in 
te trekken, stelt de andere instelling en de 
Commissie daarvan in kennis en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk zullen worden 
ingetrokken.
3. Het besluit tot intrekking 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 
eventueel 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
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Amendement 369

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 20 sexies (nieuw)
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 112 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 sexies) Na artikel 112 bis wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 112 ter
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
vier maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze periode met twee maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad tegen de gedelegeerde 
handeling bezwaar heeft gemaakt, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad tegen een gedelegeerde 
handeling bezwaar maakt, treedt deze niet 
in werking."

Or. en
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TOELICHTING

Achtergrondaspecten

De financiële crisis heeft op mondiaal niveau tekortkomingen van de financiële markten aan 
het licht gebracht. Ondanks het Actieplan voor financiële diensten (APFD), dat in 2001 in het 
leven werd geroepen om een echt gelijk speelveld te creëren voor financiële producten in de 
Europese Unie, heeft de crisis aangetoond dat er sprake is van asymmetrie tussen de 
financiële globalisering, de financiële integratie in de EU en het nationaal toezicht. De 
Europese financiële markten zijn er niet in geslaagd zich te behoeden voor besmetting en de 
risico’s te overkomen die uitgaan van moral hazard, onhoudbare zeepbellen en, meer 
algemeen gesproken, de algehele hypertrofie, ondoorzichtigheid en complexiteit van het 
financiële stelsel als zodanig.

Sinds de start van het APFD heeft het Europees Parlement een centrale rol gespeeld bij de 
totstandbrenging van een interne markt voor financiële diensten en bij de actieve bevordering 
van harmonisatie, transparantie en eerlijke mededinging, zonder daarbij de bescherming van 
beleggers en consumenten uit het oog te verliezen. Reeds geruime tijd voor de financiële 
crisis heeft het Europees Parlement er met regelmaat toe opgeroepen om nog beter te zorgen 
voor een echt gelijk speelveld voor alle actoren op EU-niveau. Tegelijkertijd heeft het niet 
nagelaten de vinger te leggen op belangrijke omissies in het Europees toezicht op de steeds 
sterker geïntegreerde financiële markten.

In alle verslagen van het Europees Parlement werd de Europese Commissie opgeroepen te 
onderzoeken hoe vooruitgang kan worden geboekt ten aanzien van een beter geïntegreerde 
toezichtstructuur, parallel met het streven naar een geïntegreerde interne markt voor de 
financiële diensten. Ook werd zij gewezen op het belang van effectief toezicht op de 
systematische en prudentiële risico’s van de grootste marktspelers.

Voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuw geïntegreerd toezichtkader

Op het hoogtepunt van de financiële crisis besloot de Europese Commissie 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 haar verslag en op 23 september 2009 kwam de Commissie met concrete 
wetgevingsvoorstellen die erop zijn gericht:
– een netwerk van nationale financiële toezichthouders in te stellen die samenwerken met 

nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA’s),
– een Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR) op te richten, 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. 
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Omnibus I

Parallel met de voorstellen om een integrale toezichtstructuur tot stand te brengen, zowel op 
microniveau met de ETA’s als op macroniveau door de centrale banken bij het ECSR te 
betrekken, heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een eerste 
omnibusrichtlijn tot wijziging van de sectorale richtlijnen, met name op het gebied van het 
bankwezen en effecten, teneinde deze aan te passen aan de nieuwe structuur voor financieel 
toezicht. 

De elf sectorale richtlijnen die bij omnibus I worden gewijzigd zijn:

 1998/26/EG: Finaliteitsrichtlijn
 2002/87/EG: Richtlijn financiële conglomeraten
 2003/6/EG: Richtlijn marktmisbruik
 2003/41/EG: Richtlijn betreffende instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen
 2003/71/EG: Prospectusrichtlijn
 2004/39/EG: Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten
 2004/109/EG: Transparantierichtlijn
 2005/60/EG: Witwasrichtlijn
 2006/48/EG en 2006/49/EG: Richtlijn betreffende kapitaalvereisten
 2009/65/EG: Richtlijn betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten 

(icbe’s)

Een tweede omnibusrichtlijn (omnibus II) zal voornamelijk gericht zijn op de richtlijn inzake 
Solvabiliteit II. 

Totstandbrenging van een nieuwe toezichtstructuur

Deze voorstellen komen op een moment waarop de wereldwijde voorwaarden voor een níeuw 
financieel stelsel op mondiaal niveau gunstig lijken. De G-20 hebben toegezegd “actie te 
ondernemen om een sterker, mondiaal afgestemd toezicht- en regelgevingskader tot stand te 
brengen voor het financieel stelsel van de toekomst, dat een duurzame mondiale groei zal 
bevorderen en in de behoeften van het bedrijfsleven en de consumenten zal voorzien”1. De 
Europese Unie moet met ambitieuze maatregelen op de crisis reageren. De tekortkomingen 
van de financiële markten en hun verreikende en onrechtvaardige gevolgen voor de reële 
economie en de overheidsfinanciën zijn ondraaglijk. De Europese Unie moet oplossingen 
vinden, zowel met betrekking tot het macro- als tot het microtoezicht, en moet zich zowel met 
specifieke vraagstukken als met wereldwijde regulering bezighouden.

Het nieuwe kader moet worden gebaseerd op het voorzorgsbeginsel zoals gedefinieerd door 
het Bazelse Comité voor het bankentoezicht en dient niet alleen te zijn gericht op de naleving 
van wettelijke vereisten, maar ook op zekerheids- en soliditeitskwesties. Met het kader wordt 
niet beoogd de risico’s van individuele financiële instellingen aan te pakken, waarvoor de 
nationale toezichthouders verantwoordelijk zijn, maar grensoverschrijdende risico’s en 

                                               
1 G 20-top in Londen, 2 april 2009.
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systeemrisico’s op Europees niveau. Daarnaast moet het een bijdrage leveren tot 
internationale samenwerking voor de beheersing van systeemrisico’s. 

Nauwlettend toezicht moet een centraal onderdeel worden van de Europese beleidsaanpak ten 
aanzien van de financiële markten, maar dit onafhankelijke en op verantwoordingsplicht 
stoelende toezicht moet meer samenhang krijgen.

Het Verdrag van Lissabon

Inmiddels zijn met het Verdrag van Lissabon nieuwe instrumenten beschikbaar gekomen die 
een beter geïntegreerde, flexibele en doorlopende regelgevingsaanpak mogelijk maken. De 
wetgever zou met name optimaal gebruik moeten maken van artikel 290 van het Verdrag, dat 
in de delegatie van bevoegdheden aan de Europese Commissie voorziet, en artikel 291 van het 
Verdrag met betrekking tot uitvoeringshandelingen, om zijn regelgevingsaanpak aan te passen 
aan de nieuwe uitdagingen op het gebied van financieel toezicht. Die nieuwe instrumenten 
ontslaan de wetgever echter niet van zijn politieke verantwoordelijkheid.

Uw rapporteur stelt amendementen voor op de voornoemde elf richtlijnen om deze in lijn te 
brengen met het onlangs in werking getreden Verdrag van Lissabon. Hij is van mening dat de 
regelgevingsprocedure met toetsing zou moeten worden omgezet in de delegatie van 
bevoegdheden aan de Europese Commissie overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag. Om 
zo effectief mogelijk gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden die het Verdrag van 
Lissabon biedt, stelt uw rapporteur voor om elke bevoegdheidsdelegatie aan te passen aan de 
vereisten van de verschillende richtlijnen, door telkens in een passende termijn voor de 
toetsing, dan wel in de intrekking van de bevoegdheidsdelegatie of een vervalbepaling te 
voorzien, al naargelang de resultaten waarop men aanstuurt. 

Technische normen

In het Commissievoorstel voor omnibus I wordt beoogd technische normen, die door de 
autoriteiten worden ontwikkeld en door de Europese Commissie worden goedgekeurd, te 
gebruiken als bijkomende instrumenten. In haar ontwerpvoorstel geeft de Europese 
Commissie aan dat de identificatie van gebieden die door technische normen kunnen worden 
geregeld, op vier overkoepelende beginselen berust:

- Technische kwesties: technische gebieden waar de ontwikkeling van normen het best 
kan worden overgelaten aan deskundigen op toezichtgebied;

- Praktische kwesties/samenwerkingsprocedures: voor praktische toezichtkwesties zoals 
informatie-uitwisseling;

- Flexibiliteit: gebieden waar het van groot belang is om snel te kunnen reageren op 
marktontwikkelingen;

- Noodzaak: gebieden waar gedetailleerde, technische en consistente regels nodig zijn 
om de marktefficiëntie en -integriteit te garanderen.

Het toepassingsgebied en de reikwijdte van technische normen kunnen zeer verschillend en 
complex zijn. De beginselen van noodzaak en flexibiliteit hebben een zeer open karakter en 
zouden wel eens tot ingrijpende politieke keuzes kunnen leiden. Uw rapporteur betreurt 
daarom dat de Europese Commissie in de verordeningen tot oprichting van de autoriteiten niet 
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in een definitie of classificatie van technische normen heeft voorzien, aangezien dit de keuzes 
in het kader van de sectorale richtlijnen zou hebben vergemakkelijkt. 

Uw rapporteur stelt zich op het standpunt dat de voornaamste doelstellingen van technische 
normen een consequente harmonisatie van de financiële regelgeving en een consistente 
toepassing daarvan middels toezichtmethoden en –praktijken zijn. Technische toezichtregels 
zijn instrumenten die noodzakelijk zijn om een harmonisatie van het Europees toezicht te 
kunnen bereiken. Harmonisatie en gemeenschappelijke tenuitvoerlegging zijn de eigenlijke 
doelstellingen, terwijl de toepassing nog steeds de manier is waarop dit gemeenschappelijke 
doel kan worden bereikt. 

Uw rapporteur geeft daarom de voorkeur aan een tweeledig gebruik van en een dubbele 
controle op technische normen waarbij niet zozeer wordt gekeken naar de technisch aspecten 
ervan, maar eerder naar hun doel en de manier waarop zij worden aangewend. 

Terwijl deze normen erop zijn gericht de hoofdaspecten van een gemeenschappelijk wetboek 
voor toezichthouders te harmoniseren, hebben de ETA's naar mening van de rapporteur in de 
eerste plaats ten doel voor de nodige deskundigheid te zorgen om:

- methodologische, kwantitatieve of specialistische criteria op te stellen om een 
geharmoniseerde omschrijving van bepaalde regels die in de wetgeving zijn 
neergelegd, mogelijk te maken, aan te vullen en te actualiseren; 

- gedetailleerde gemeenschappelijke elementen te bepalen voor een geharmoniseerde 
regeling op het gebied van rapportage en openbaarmaking op niveau 2;

- een gemeenschappelijke en samenhangende toezichtregeling ter bevordering, 
bijstelling en waarborging van een doeltreffend samenwerkingsproces, mede in termen 
van de beoordeling van het toezichtrisico en informatie-uitwisseling, op niveau 2.

Dergelijke technische normen dienen ertoe de voorwaarden voor een consequente 
harmonisatie en een eenvormige toepassing van de voorschriften vervat in door het Europees 
Parlement en de Raad vastgestelde basisinstrumenten, verder te ontwikkelen, te specificeren 
en te bepalen doordat zij niet-essentiële onderdelen van het wetsbesluit aanvullen of wijzigen. 
De normen dienen overeenkomstig artikel 290 als gedelegeerde handelingen (niveau 2 van de 
Lamfalussy-structuur voor financiële diensten) te worden aangenomen om te waarborgen dat 
zij een bindend karakter krijgen. De procedure voor de toetsing en controle van technische 
normen zou daardoor worden versterkt, aangezien het Europees Parlement en de Raad erbij 
betrokken zouden moeten worden, en er zou genoeg tijd zijn om de delegatie van 
bevoegdheden naar behoren te controleren. De Europese Commissie zou daarbij geen 
beleidskeuzen kunnen maken of voorstellen, maar zou de medewetgevers wel verschillende 
opties kunnen voorleggen. De Europese Commissie zou bovendien de mogelijkheid hebben 
om de voorstellen van de ETA's ofwel geheel, gedeeltelijk (door een selectie te maken van 
technische opties) of in het geheel niet over te nemen. Wijzigingen en de vaststelling van 
discretionaire bevoegdheden vallen daarentegen onder de niet-technische regels die alleen 
door de medewetgevers kunnen worden goedgekeurd. 

Uw rapporteur sluit de toepassing van artikel 291 van het Verdrag niet uit voor gevallen 
waarin de technische normen alleen ten doel hebben een eenvormige toepassing vast te leggen 
middels uitvoeringsmaatregelen, waarmee het niet mogelijk is om onderdelen van wettelijke 
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bindende handelingen van de Unie te wijzigen. Ook uitvoeringsmaatregelen dienen geen 
beleidskeuzen te bevatten. 

Uw rapporteur stelt daarom voor om ervoor te zorgen dat de verordeningen tot oprichting van 
de drie ETA's een definitie of een classificatie bevatten, dat elke technische norm die de 
Commissie in de omnibus voorstelt of die in een van de herziene richtlijnen in de vorm van 
een uitvoeringsmaatregel vervat is, naar behoren moet worden geactualiseerd en ingedeeld 
naar doelstelling en toepassingsgebied, en dat daarbij dan ook de procedure wordt vermeld die 
in het nieuwe kader moet worden gevolgd.

De rol van de Europese toezichthoudende autoriteiten

Uw rapporteur is van oordeel dat omnibus I voor de Europese instellingen een unieke kans 
biedt om hun politieke doelstelling van geïntegreerd toezicht een plaats te geven in het acquis. 
Hij stelt daarom een aantal amendementen voor op de elf richtlijnen die het voorwerp zijn van 
herziening in het voorstel voor een omnibusrichtlijn (omnibus I). Met deze amendementen 
wordt beoogd de rol van de ETA's te versterken teneinde:

- de samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten, de Commissie en de 
ETA's te stroomlijnen;

- informatie te vergaren en te verspreiden, onder meer door publicatie op de relevante 
websites;

- richtsnoeren en ontwerpen van gedelegeerde handelingen op te stellen;
- onderzoeken te koppelen aan inspecties ter plaatse;
- de algehele (sectorale en sector- en grensoverschrijdende) coördinatie en de 

samenhang binnen het gehele systeem te bevorderen. 


