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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie juridische zaken steunt in grote lijnen het voorstel van de Commissie tot 
oprichting van een nieuwe structuur voor financieel toezicht om te zorgen voor doelmatiger 
toezicht en regelgeving en om de risico's in het financiële systeem beter te inventariseren. 
Zoals de financiële crises aantonen is een hervorming van de financiële markten en 
instellingen in de EU nodig om de mededinging te stimuleren door een gelijk speelveld te 
creëren en om te zorgen voor samenhang tussen wet- en regelgeving.

I. Artikel 7 - Technische normen

In artikel 7, lid 1, eerste alinea, van de voorgestelde verordening wordt verwezen naar de 
richtlijnen die het wettelijk kader vormen waarbinnen de Autoriteit technische normen mag 
ontwikkelen (zie artikel 1, lid 2, van het voorstel voor een verordening). De genoemde 
richtlijnen 2006/48/EG, 2006/49/EG, 2002/87/EG, 2005/60 EG en 94/19/EG bevatten 
comotologiebepalingen1. De overgang van het EG-Verdrag naar het Verdrag (van Lissabon) 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) brengt wijzigingen met zich mee voor 
de comitologieregeling, om preciezer te zijn, schaft deze regeling af.

Ten aanzien van de technische normen heeft de commissie ervoor gekozen om met name het 
omnibusvoorstel (2009/0161(COD) in overeenstemming te brengen met artikel 290 VWEU, 
terwijl artikel 7 van de ETA-verordeningen zich alleen concentreert op de procedure tussen de 
Commissie en de Autoriteit.

II. Artikelen 9, 10 en 11

1. Overdracht van bevoegdheden

In het voorstel voor een verordening worden specifieke bevoegdheden overgedragen aan de 
nieuwe Autoriteit. In het Verdrag wordt dit soort overdracht niet expliciet toegestaan (verg. 
artikel 5 VEU). De jurisprudentie van het EHvJ erkent niettemin de mogelijkheid voor de 
instellingen van de Unie om bevoegdheden te delegeren aan onafhankelijke uitvoerende of 
regelgevende instanties, voor zover die bevoegdheden welomschreven en van uitvoerende 
aard zijn, en, met name, aan de gedelegeerde instantie geen bevoegdheid wordt verleend voor 
het maken van beleidskeuzen. Bovendien kunnen de instellingen niet meer bevoegdheden 
delegeren dan die welke bij het Verdrag zijn toevertrouwd (zie EHvJ, zaak Meroni, 9/56, 
(1958) JUR 133 en157), aangezien de Unie alleen de bevoegdheden kan uitoefenen die bij het 
Verdrag aan haar zijn toevertrouwd volgens de procedure als vastgesteld in het Verdrag.

2. Rechtstreeks optreden door de Autoriteit

Hoewel er een beperkte overdracht van specifieke bevoegdheden aan de Autoriteit wordt 
toegestaan, dient de Commissie erop toe te zien dat het communautaire recht wordt 

                                               
1 zie artikel 151 van Richtlijn 2006/48/EG, artikel 42 van Richtlijn 2006/49/EG, artikel 21 van Richtlijn 
2002/87/EG, artikel 41 van Richtlijn 2005/60/EG en artikel 7a van Richtlijn 94/19/EG.
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geëerbiedigd (met inbreukprocedures - artikel 258 VWEU). In artikel 9, lid 6, artikel 10, lid 3, 
en artikel 11, lid 4, van het voorstel voor een verordening wordt niettemin "onverminderd de 
bevoegdheden van de Commissie volgens artikel 226 VEU" (nieuw artikel 258 VWEU) aan 
de Autoriteit de bevoegdheid overgedragen om een individueel besluit te nemen dat 
rechtstreeks bindend is voor de marktdeelnemer - waarmee de bevoegde nationale autoriteit 
wordt gepasseerd. Dit is een buitengewone constructie die het stelsel van bevoegdheden 
tussen de Europese instellingen oprekt en die volgens de rapporteur vraagt om een bijzonder 
rechtvaardiging. Terwijl artikel 10 uiting geeft aan de politieke wil om in tijden van crisis snel 
en doelmatig te reageren om de ordelijke werking en de integriteit van de financiële markt en 
het financieel systeem te garanderen, hebben de artikelen 9 en 11 betrekking op de normale 
gang van zaken.

Op basis van een breed gedragen compromis heeft de commissie amendementen goedgekeurd 
ten aanzien van de bevoegdheden van de Autoriteiten om tijdens de normale gang van zaken 
individuele besluiten te richten tot marktdeelnemers (artikelen 9, lid 6, en 11, lid 4,) door een 
procedure voor te stellen die gevolgd moet worden tussen de Autoriteiten en de Commissie 
om de bevoegdheden van de Autoriteiten beter af te stemmen op de bevoegdheden van de 
Commissie uit hoofde van artikel 17, lid 1, VEU en artikel 258 VWEU.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische 
en monetaire zaken onderstaand amendement in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Gemeenschap heeft de grenzen 
bereikt van hetgeen haalbaar is met de 
huidige status van de comités van Europese 
toezichthouders, die adviesorganen van de 
Commissie blijven. Het is op termijn 
onhoudbaar dat in de Gemeenschap een 
situatie blijft bestaan waarin geen 
mechanisme voorhanden is om ervoor te 
zorgen dat nationale toezichthouders tot de 
best mogelijke toezichtbeslissingen komen 
met betrekking tot grensoverschrijdende 
instellingen waarin onvoldoende 
samenwerking en informatie-uitwisseling 
tussen nationale toezichthoudende 

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

gezamenlijk optreden van nationale 
autoriteiten ingewikkelde regelingen 
vereist omdat met een lappendeken van 
regelgevings- en toezichteisen rekening 
moet worden gehouden, waarin nationale 
oplossingen veelal de enige haalbare optie 
zijn om op Europese problemen te reageren 
en waarin uiteenlopende interpretaties van 
dezelfde wettekst bestaan. Met de 
oprichting van het Europees Systeem van 
Toezichthouders wordt beoogd deze 
tekortkomingen te verhelpen en te komen 
tot een systeem dat aansluit bij de 
doelstelling om in de Unie een stabiele 
interne markt voor financiële diensten tot 
stand te brengen en dat de nationale 
toezichthouders verenigt in een sterk 
netwerk van de Unie.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, om technische normen 
vast te stellen door middel van 
gedelegeerde handelingen. De delegatie 
vindt plaats in de 
basiswetgevingshandeling en moet 
kunnen worden herroepen door het 
Europees Parlement of de Raad. De 
periode voor de delegatie moet worden 
uitgebreid op verzoek van de Commissie 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
hier bezwaar tegen maken. De technische 
normen moeten door de Commissie 
worden vastgesteld door middel van 
verordeningen of besluiten als 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie. In de titel 
van bovengenoemde handelingen wordt 
het woord "gedelegeerde" toegevoegd. De 
normen die worden vastgesteld volgens de 
procedure van artikel 7 van deze 
verordening mogen uitsluitend van kracht 
worden indien er binnen een periode van 
drie maanden geen bezwaren zijn geuit 
door het Europees Parlement of de Raad.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De procedure voor de ontwikkeling 
van technische normen in onderhavige 
verordening doet geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de Commissie om op 
eigen initiatief uitvoeringsmaatregelen 
volgens comitéprocedures op niveau 2 van 
de Lamfalussy-structuur te nemen zoals 
vastgesteld in de desbetreffende 
communautaire wetgeving. De 
aangelegenheden waarop de technische 
normen betrekking hebben, houden geen 

Schrappen
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beleidsbeslissingen in en inhoudelijk 
vallen zij onder op niveau 1 vastgestelde 
communautaire besluiten. De 
ontwikkeling van de ontwerpnormen door 
de Autoriteit zorgt ervoor dat ten volle van 
de specialistische expertise van de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
wordt geprofiteerd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om te voorzien in uitzonderlijke 
situaties waarin maatregelen van de 
betrokken bevoegde autoriteit uitblijven, 
moet de Autoriteit in laatste instantie 
gemachtigd zijn besluiten te nemen die tot 
individuele financiële instellingen worden 
gericht. Deze bevoegdheid moet zich 
beperken tot uitzonderlijke 
omstandigheden waarin een bevoegde 
autoriteit de tot haar gerichte besluiten niet 
naleeft en waarin het communautaire recht 
krachtens bestaande of toekomstige EU-
verordeningen op de financiële instellingen 
rechtstreeks van toepassing is.

(20) Om te voorzien in uitzonderlijke 
situaties waarin maatregelen van de 
betrokken bevoegde autoriteit uitblijven, 
moet de Autoriteit in laatste instantie en 
alleen in urgente situaties gemachtigd zijn 
besluiten te nemen die tot individuele 
financiële instellingen worden gericht die 
gevolgen hebben voor de interne markt. 
Deze bevoegdheid moet zich beperken tot 
uitzonderlijke omstandigheden waarin een 
bevoegde autoriteit de tot haar gerichte 
besluiten niet naleeft en waarin het recht 
van de Unie krachtens bestaande of 
toekomstige EU-verordeningen op de 
financiële instellingen rechtstreeks van 
toepassing is.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De lidstaten hebben een centrale 
verantwoordelijkheid in het bewaren van 
financiële stabiliteit bij crisismanagement, 
in het bijzonder met betrekking tot de 
stabilisering en sanering van afzonderlijke 
noodlijdende financiële instellingen. 

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

Maatregelen door de Autoriteit in nood- of 
schikkingssituaties die de stabiliteit van 
een financiële instelling beïnvloeden, 
mogen geen afbreuk doen aan de 
budgettaire verantwoordelijkheden van de 
lidstaten. Er moet een mechanisme worden 
ingesteld waarbij de lidstaten kunnen 
verzoeken dat het besluit van de Autoriteit 
opnieuw wordt overwogen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(41) Om haar autonomie en 
onafhankelijkheid geheel en al te 
waarborgen, moet de Autoriteit de 
beschikking krijgen over een autonome 
begroting met inkomsten uit de algemene 
begroting van de Europese Unie. De 
begrotingsprocedure van de Unie moet van 
toepassing zijn. De Rekenkamer moet de 
rekeningen controleren.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische normen Technische normen - gedelegeerde 
handelingen
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De normen worden door de Commissie 
bij verordening of besluit vastgesteld als 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de bevoegdheden van de 
Commissie volgens artikel 226 van het 
Verdrag kan, daar waar een bevoegde 
autoriteit het in lid 4 van dit artikel 
bedoelde besluit niet binnen de daarin 
bepaalde termijn naleeft, en daar waar het 
nodig is de niet-naleving door de bevoegde 
autoriteit tijdig te verhelpen om neutrale 

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

concurrentievoorwaarden op de interne
markt te behouden of te herstellen of de 
ordelijke werking en de integriteit van het 
financieel systeem in de interne markt te 
verzekeren, de Autoriteit, indien de 
desbetreffende eisen van de in artikel 1, 
lid 2, genoemde wetgeving op de financiële 
instellingen rechtstreeks toepasselijk zijn, 
een tot een financiële instelling gericht 
individueel besluit nemen op grond 
waarvan de financiële instelling de nodige 
maatregelen dient te nemen om te voldoen 
aan haar verplichtingen volgens het recht 
van de Unie, met inbegrip van de 
stopzetting van haar activiteiten. Alvorens 
een individueel besluit te nemen, zal de 
Autoriteit de Commissie hierover 
informeren.
De Commissie verzekert dat het recht van 
de adressaat van het besluit om te worden 
gehoord, wordt gerespecteerd.
De Autoriteit en de bevoegde autoriteiten 
verstrekken de Commissie alle nodige 
informatie.
Binnen twee weken na ontvangst van het 
conceptbesluit van de Autoriteit, besluit de 
Commissie of het ontwerpbesluit wordt 
bevestigd. De Commissie mag deze 
periode niet verlengen. De Commissie kan 
besluiten het ontwerpbesluit slechts 
gedeeltelijk of gewijzigd te bevestigen daar 
waar het belang van de Unie dit vereist.
Daar waar de Commissie het 
ontwerpbesluit niet dan wel gedeeltelijk of 
gewijzigd bevestigt, stelt zij de Autoriteit 
onverwijld op de hoogte in de vorm van 
een formeel advies.
Binnen een week na ontvangst van dat 
formeel advies herziet de Autoriteit haar 
besluit, past het aan het formeel advies 
van de Commissie aan en doet het 
onverwijld toekomen aan de Commissie.
Binnen een week na ontvangst van het 
gewijzigde besluit van de Autoriteit, 
besluit de Commissie of het 
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ontwerpbesluit wordt bevestigd of 
verworpen.
Indien het gewijzigde besluit door de 
Commissie wordt verworpen, wordt het 
besluit geacht niet bevestigd te zijn.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gericht individueel besluit nemen 
overeenkomstig de in artikel 9, lid 6, 
vastgestelde procedure op grond waarvan 
de financiëlemarktdeelnemer de nodige 
maatregelen dient te nemen om te voldoen 
aan haar verplichtingen op grond van het 
EU-recht, met inbegrip van de stopzetting 
van haar activiteiten.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Daar waar de Autoriteit haar besluit 
handhaaft, beslist de Raad, handelend met 
gekwalificeerde meerderheid als bepaald in 
artikel 238 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, binnen 
één maand of het besluit van de 
Autoriteiten wordt gehandhaafd of 
herroepen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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