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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

De Europese Commissie heeft voorgesteld een nieuwe architectuur te creëren voor financiële 
regelgeving om de kwaliteit en de samenhang van het toezicht te verbeteren, te zorgen voor een 
effectievere opstelling en handhaving van regelgeving en om risico's in het financiële stelsel 
beter te kunnen identificeren. Er wordt voorgesteld een Europees Systeem van Financiële 
Toezichthouders (ESFT) in te stellen, bestaande uit een netwerk van nationale financiële 
toezichthouders die samenwerken met drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's): een 
Europese Bankautoriteit (EBA); een Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen (EAVB); en een Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM). Er 
wordt eveneens een Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR) opgericht dat zal worden 
belast met het volgen en evalueren van mogelijke bedreigingen voor de financiële stabiliteit. 

De Commissie juridische zaken heeft haar advies goedgekeurd waarin zij in grote lijnen de 
hierboven geschetste doelen van de Commissie en de voorgestelde structuren steunt, waarbij zij 
echter aantekent het belangrijk te achten dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd en dat 
de lidstaten en de nationale financiële toezichthouders, wanneer dit gepast is, hun bevoegdheid 
behouden. 

Belangrijkste aandachtspunten

Met de belangrijkste punten van zorg voor de rapporteur betreffende de reikwijdte van de 
regelgevende bevoegdheden van de ETA's en de Commissie, de overdracht van bindende 
besluitvormingsbevoegdheden aan de ETA's en de bemiddelende rol van de ETA's bij mogelijke 
geschillen tussen de nationale financiële toezichthouders werd in het definitieve advies rekening 
gehouden.  

Aangezien de richtlijn betrekking heeft op 11 andere richtlijnen, waarvan enkele nog niet zijn 
aangenomen en nog aanzienlijk kunnen worden gewijzigd, zou het wenselijk zijn geweest als er 
meer tijd beschikbaar zou zijn geweest voor een diepgaande analyse van de juridische aspecten. 
Het is echter de bedoeling dat het advies van de Commissie juridische zaken op een 
constructieve manier een bijdrage levert aan het werk van de ten principale bevoegde commissie.

Technische normen

Krachtens de voorstellen van de Commissie zullen de ETA's voorstellen voor technische normen 
kunnen ontwikkelen, die door de Commissie bekrachtigd zullen moeten worden.  Hoewel in de 
overwegingen wordt aangegeven dat "de technische normen geen beleidskeuzen mogen 
inhouden", lijkt de reikwijdte van de huidige bepalingen onnodig ruim te zijn. In de toelichting 
wordt "flexibiliteit" aangeduid als een van de overkoepelende beginselen. De rapporteur voor 
advies stemt ermee in dat een zekere mate van flexibiliteit nodig is om ervoor te zorgen dat de 
ETA's op een effectieve manier technische normen kunnen ontwikkelen, maar hij is er toch van 
overtuigd dat amendementen nodig zijn in specifieke gevallen waar de ontwikkeling van 
technische normen gepaard gaat met beleidskeuzen.

Aangezien het voorstel van de Commissie werd ingediend voordat het Verdrag van Lissabon van 
kracht werd, was een aanpassing van de voorgestelde procedure voor de aanneming van 
technische normen aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
noodzakelijk.  Overeenkomstig de benadering van de rapporteur dat de aanneming van 
technische normen een bevoegdheid moet zijn die op grond van artikel 290 VWEU aan de 
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Commissie als gedelegeerde handeling wordt toevertrouwd, keurde de commissie een pakket 
amendementen goed. Deze amendementen zijn alleen voor zover het technische normen en de 
nieuwe autoriteiten betreft bedoeld als wijziging van de 11 richtlijnen die door de voorstellen 
van de Commissie veranderen. Alle andere bepalingen in verband met de comitéprocedure van 
de geamendeerde richtlijnen worden nog niet door deze amendementen geraakt – zoals verklaard 
in de voorgestelde nieuwe overweging 14 bis (nieuw) -, maar moeten volgens de commissie zo 
snel mogelijk volgens de in het verslag-Szajer1 (zie met name punt 18) uiteengezette beginselen 
worden gewijzigd, waarbij zo veel mogelijk aan gedelegeerde handelingen de voorkeur moet 
worden gegeven. 

De bedoeling van de goedgekeurde amendementen is, nauwkeurig de voorstellen te volgen van 
het verslag-Szajer door de delegatie van bevoegdheden aan de Commissie overeenkomstig 
artikel 290 VWEU voor een beperkte periode (hier vijf jaar) voor te stellen, welke termijn op 
verzoek van de Commissie kan worden verlengd met perioden van vijf jaar, waarbij herroeping 
door het Parlement of de Raad op ieder moment mogelijk is en waarbij het Parlement of de Raad 
binnen drie maanden bezwaar kunnen maken. 

Wat de opstelling van de normen door de autoriteiten en de aanneming van de normen door de 
Commissie betreft, wordt verwezen naar de procedure in artikel 7 van de drie ETA-
verordeningen.

Regeling van geschillen tussen nationale toezichthoudende autoriteiten

In de afzonderlijke richtlijnen met betrekking tot de ETA's, worden mechanismen voorgesteld 
die een ETA in staat stellen te besluiten wanneer een nationale financiële toezichthouder een van 
haar aanbevelingen niet heeft nageleefd en b) geschillen tussen nationale financiële 
toezichthouders op te lossen. De bezorgdheid van de rapporteur voor advies dat de overdracht 
van discretionaire bevoegdheid aan deze nieuwe agentschappen in tegenspraak kan zijn met de 
jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie2, volgens welke een agentschap van de 
Gemeenschap enkel over duidelijk gedefinieerde uitvoerende bevoegdheden kan beschikken en 
geen discretionaire bevoegdheden kan uitoefenen, wordt weerspiegeld in een aantal specifieke 
amendementen met betrekking tot de regeling door de ETA’s van problemen bij de opstelling. 
Deze hebben met name te maken met de regeling van geschillen. 

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 richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De financiële crisis in 2007/2008 heeft (1) De financiële crisis in 2007/2008 heeft 

                                               
1 Verslag van de Commissie juridische zaken van 29.3.2010, rapporteur Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
2 Arresten van het Hof van Justitie van 13.6.1958, Meroni tegen Hoge Autoriteit, C-9/56 en 10/56, 1958, Jur. 133 en 
157.
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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.

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 toezichtmodellen op 
nationale grondslag 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 EU-recht en vertrouwen 
tussen nationale toezichthouders aan het 
licht gebracht:

Amendement 2

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 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 EU-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.
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Amendement 3

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 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.

(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 ETA's voorstellen 
voor technische normen kunnen 
ontwikkelen voor de gebieden die specifiek 
in de relevante wetgeving worden 
vastgelegd, zonder dat deze 
beleidsbeslissingen omvatten, die 
vervolgens aan de Commissie ter 
vaststelling door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moeten worden 
voorgelegd. De relevante wetgeving moet 
de gebieden bepalen waarop de Commissie 
bevoegd is om technische normen door 
middel van gedelegeerde handelingen vast 
te stellen.

Motivering

Het moet juridisch duidelijk zijn dat de voorstellen voor technische normen geen 
beleidsbeslissingen mogen omvatten, zoals is vastgelegd in de verordeningen tot oprichting van 
de EBA, de EAEM en de EAVB.

Amendement 4

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 

(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 
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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.

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, waarbij ervoor wordt gezorgd 
dat de beleidsbeslissingen worden 
genomen door het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie, in 
overeenstemming met de gebruikelijke 
procedures.

Motivering

De technische normen mogen daarom geen beleidskeuzen inhouden. De rapporteur voor advies 
benadrukt dat beleidsbeslissingen onder toezicht van de wetgever moeten staan.

Amendement 5

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 

(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. 
Technische normen van algemene 
toepassing dienen uitsluitend te worden 
vastgesteld ter aanvulling of wijziging van 
niet-essentiële onderdelen van de 
basiswetgevingshandeling. De technische 
normen mogen daarom geen beleidskeuzen 
inhouden. Overeenkomstig artikel 290 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie moet de Commissie de 
bevoegdheid hebben om die technische 
normen middels gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. De Commissie 
moet een beroep kunnen doen op de 
deskundigheid van de ETA's, in 
overeenstemming met het bepaalde in de 
verordeningen tot oprichting van het 
ESFT. Met het oog op de consistentie is 
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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 
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.

het daarom 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.

Motivering

Wanneer regelgeving wordt herzien, moeten de gepaste medewetgevende procedures worden 
toegepast om te zorgen voor absolute zekerheid met betrekking tot de inhoud van de voorstellen 
voor technische normen, zodat de nodige aanpassingen kunnen worden gedaan volgens de 
gepaste procedures.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Deze richtlijn dient derhalve 
situaties aan te wijzen waarin eventueel 
procedurele of materiële vraagstukken 
met betrekking tot de naleving van het 
EU-recht moeten worden opgelost en de 
toezichthouders mogelijk niet in staat zijn 
om zelf tot een oplossing te komen. In een 
dergelijke situatie moet elk van de 
betrokken toezichthouders het vraagstuk 
kunnen voorleggen aan de bevoegde ETA. 
De ETA dient op te treden volgens de in 
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deze richtlijn omschreven procedure. Ten 
einde de zaak te schikken en de naleving 
van het EU-recht te waarborgen moet de 
ETA, met bindende werking voor de 
betrokken bevoegde autoriteiten, deze 
kunnen verzoeken bepaalde maatregelen 
te nemen of het treffen van bepaalde 
maatregelen na te laten.
Ingeval de relevante EU-wetgeving de 
lidstaten discretionaire bevoegdheden 
verleent, mogen de door de ETA genomen 
besluiten geen beletsel vormen voor de 
uitoefening van discretionaire 
bevoegdheden door de nationale 
toezichthouders overeenkomstig het EU-
recht.

Motivering

Om overeenstemming met de jurisprudentie van het EHvJ te waarborgen (C-9/56 en 10/56, 
Meroni tegen Hoge Autoriteit, [1958] - Jurispr. 133 en 157) mogen door Europese 
toezichthoudende autoriteiten genomen besluiten niet in de plaats komen van de legitieme 
oordeelskracht van nationale toezichthouders. Volgens het arrest-Meroni mag een instelling 
geen bevoegdheden delegeren die zij zelf niet bezit.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Richtlijn 2006/48/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 juni 
2006 betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen voorziet in bemiddeling 
of gezamenlijke besluiten voor het bepalen 
van belangrijke bijkantoren met het oog op 
het lidmaatschap van het college van 
toezichthouders, modelvalidatie en 
groepsrisicobeoordeling. Op elk van deze 
gebieden dient via een wijziging duidelijk 
te worden aangegeven dat in het geval van 
een geschil tijdens de gespecificeerde 
termijn, de Europese Bankautoriteit het 
geschil mag oplossen aan de hand van de 
in Verordening …/… [EBA] uiteengezette 
procedure. Deze benadering maakt 
duidelijk dat geschillen kunnen worden 

(13) Richtlijn 2006/48/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 juni 
2006 betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen voorziet in bemiddeling 
of gezamenlijke besluiten voor het bepalen 
van belangrijke bijkantoren met het oog op 
het lidmaatschap van het college van 
toezichthouders, modelvalidatie en 
groepsrisicobeoordeling. Op elk van deze 
gebieden dient via een wijziging duidelijk 
te worden aangegeven dat in het geval van 
een geschil tijdens de gespecificeerde 
termijn, de Europese Bankautoriteit het 
geschil mag oplossen aan de hand van de 
in Verordening …/… [EBA] uiteengezette 
procedure. Deze benadering maakt 
duidelijk dat, hoewel de Europese 
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opgelost en dat de samenwerking versterkt 
kan worden voordat een definitief besluit 
wordt genomen of meegedeeld aan een 
instelling.

Bankautoriteit de discretionaire oordelen 
van de nationale toezichthouders niet kan 
vervangen, geschillen kunnen worden 
opgelost en dat de samenwerking versterkt 
kan worden voordat een definitief besluit 
wordt genomen of meegedeeld aan een 
instelling.

Motivering

Om te zorgen voor overeenstemming met de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, 
mogen de ETA's, ingeval van meningsverschillen tussen nationale financiële toezichthouders, 
helpen overeenstemming te bereiken, zonder dat ze de bevoegdheid hebben om de discretionaire 
oordelen van de nationale toezichthouders te vervangen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De aanpassing van 
comitéprocedures aan respectievelijk 
artikel 290 (gedelegeerde handelingen)en 
artikel 291 (uitvoeringsmaatregelen) van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU) dient 
stapsgewijs te geschieden. Deze richtlijn 
dient de desbetreffende bepalingen van de 
gewijzigde richtlijnen zoals bedoeld in 
overweging 20 uitsluitend aan de 
artikelen 290 en 291 VWEU aan te passen 
voorzover het om de nieuwe ETA's gaat 
en alleen voorzover zij betrekking hebben 
op technische normen. Deze aanpassing 
dient, evenals verdere aanpassingen van 
andere bepalingen in verband met de 
comitéprocedure in de gewijzigde 
richtlijnen, niet beperkt te blijven tot de 
maatregelen die tot dusver onder de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
vielen, maar moet zich uitstrekken tot alle 
maatregelen van algemene strekking, 
ongeacht de besluitvormingsprocedure of 
comitéprocedure die ervoor gold voordat 
het Verdrag van Lissabon in werking 
trad; Ter waarborging van de consistentie 
moet een verdere aanpassing aan de 
artikelen 290 en 291 VWEU van andere 
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comitéprocedures in de gewijzigde 
richtlijnen zoals bedoeld in overweging 20 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn geschieden.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Vertrouwelijke informatie die 
wordt doorgezonden aan of uitgewisseld
tussen de bevoegde autoriteiten en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten of het Europees Comité voor 
systeemrisico's valt onder de 
geheimhoudingsplicht waartoe eenieder 
gehouden is die werkzaam is of is geweest 
bij de bevoegde autoriteiten die de 
informatie ontvangen.

Amendement 10

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.

Schrappen

Amendement 11

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
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Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische normen Technische normen – gedelegeerde 
handelingen

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. De Commissie heeft de bevoegdheid om 
door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen met betrekking tot artikel 6, 
lid 2, ter verduidelijking van de 
berekeningsmethoden zoals bedoeld in 
deel II van bijlage I, doch onverminderd 
het bepaalde in artikel 6. lid 4.
De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

a) artikel 2, lid 11, om de 
toepassingsvoorwaarden van artikel 17 
van Richtlijn 78/660/EEG* van de Raad 
in de context van deze richtlijn te bepalen;
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b) artikel 2, lid 17, om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen 
betreffende de procedures voor de 
aanwijzing van de "relevante bevoegde 
autoriteiten";
c) artikel 3, lid 5, om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen van 
de alternatieve parameters voor de 
identificatie van een financieel 
conglomeraat;
d) artikel 6, lid 2, om de 
toepassingsvoorwaarden van de in bijlage 
I, deel II bedoelde berekeningsmethodes 
te bepalen, onverminderd artikel 6, lid 4;
e) artikel 7, lid 2, om de methode te 
bepalen voor het opnemen van elementen 
in het toepassingsgebied van de definitie 
van onder superviserende controle 
staande "risicoconcentraties" als bedoeld 
in de tweede alinea;
f) artikel 8, lid 2, om de methode te 
bepalen voor het opnemen van elementen 
in het toepassingsgebied van de definitie 
van onder superviserende controle 
staande "intragroeptransacties" als 
bedoeld in de derde alinea.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/… [EBA], 
van Verordening …/… [EAVB], en van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA], van 
Verordening …/… [EAVB], en van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.

Motivering

Aangezien Richtlijn 78/660/EEG van de Raad momenteel wordt herzien, is de rapporteur voor 
advies van mening dat de technische normen niet mogen worden opgesteld vóór de volledige 
resultaten van deze herziening beschikbaar zijn.
De bestaande regelgeving bevat reeds een manier om de "relevante bevoegde autoriteiten" te 
bepalen, zonder verwijzing naar uitvoeringsmaatregelen of een vereiste te zorgen voor verdere 
definiëring. Dit moet bijgevolg enkel worden gewijzigd na de volledige herziening van de 
richtlijn, met inbegrip van een effectbeoordeling.
Het bepalen van de toepassingsvoorwaarden vormt een beleidsbeslissing en moet bijgevolg 
buiten het toepassingsgebied van de technische normen vallen.
Om verwarring te voorkomen,  moet "de toepassingsvoorwaarden bepalen van" worden 
vervangen door "verduidelijken". Volgens de rapporteur voor advies is dit veel duidelijker en 
wordt zo vermeden dat verkeerdelijk wordt aangenomen dat niveaus 1 of 2 worden vervangen 
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door niveau 3.
Het bepalen van wat binnen het toepassingsgebied van "risicoconcentraties" valt, is niet louter 
een technische berekening en vereist hoogstwaarschijnlijk, tot op zekere hoogte, 
beleidsbeslissingen. Een dergelijk besluit is bijgevolg niet geschikt als technische norm.
Het toepassingsgebied van de definitie van "intragroeptransacties" is reeds opgenomen in de 
oorspronkelijke richtlijn, en de verandering van deze definitie vormt hoogstwaarschijnlijk een 
beleidsbeslissing. Indien dergelijke verandering noodzakelijk wordt geacht, moet dit gebeuren 
volgens een werkelijke herziening van de richtlijn.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
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. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen om de 
toepassingsvoorwaarden voor verzoeken 
om informatie-uitwisseling en 
grensoverschrijdende inspecties te bepalen.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
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drie maanden bezwaar heeft aangetekend.
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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.    

Amendement 14

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

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 
Commissie.

"2. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen voor de aan de bevoegde 
autoriteiten verstrekte informatie.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
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drie maanden bezwaar heeft aangetekend.
De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 
artikel 7 van Verordening …/… [EAVB] 
bedoelde procedure.".

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

Amendement 15

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

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. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen 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 delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
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Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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

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

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 1
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan artikel 8 wordt het volgende lid 5 
toegevoegd:
"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.

Schrappen

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

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 5 – punt 4
Richtlijn 2003/71/EG
Artikel 16 – lid 3
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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 rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de financiële 
markten, wordt de Commissie voor een 
periode van vijf jaar de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen 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 delegatie van bevoegdheden geldt voor
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".
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Amendement 18

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 rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de financiële 
markten, wordt de Commissie voor een 
periode van vijf jaar de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen 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 delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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

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

Amendement 19

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

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 rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de financiële 
markten, wordt de Commissie de 
bevoegdheid verleend om bij wege van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie technische 
normen vast te stellen om de voorwaarden 
te bepalen voor samenwerking en 
informatieuitwisseling tussen de bevoegde 
autoriteiten, daarin begrepen de 
ontwikkeling van standaardformulieren of 
templates bedoeld voor dergelijke 
samenwerking en informatie-uitwisseling. 

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen goedkeuren overeenkomstig de in 

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

Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 20

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

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. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese technische normen vast te 
stellen met betrekking tot 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.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 

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

overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"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 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.

"8. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen 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 delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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

bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 22

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

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 eenvormige meldingsprocedure 
tot stand te brengen, wordt de Commissie 
de bevoegdheid verleend om bij wege van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie technische 
normen vast te stellen 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.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.
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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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 23

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

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

"10. Om een eenvormige 
meldingsprocedure tot stand te brengen, 
wordt de Commissie de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de verplichting 
om informatie te melden overeenkomstig 
de leden 2 en 4 en het proces om deze 
informatie door te sturen overeenkomstig 
lid 3 , daarin begrepen de ontwikkeling van 
standaardformulieren en templates.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.
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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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 24

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. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen 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 delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
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drie maanden bezwaar heeft aangetekend.
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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 25

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

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. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de verplichting 
voor de bevoegde autoriteiten om samen te 
werken bij toezichtactiviteiten, controles 
ter plaatse en onderzoeken.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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

bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 11 – letter a
Richtlijn 2004/39/EG
Artikel 58 – 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. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de verplichting 
om informatie uit te wisselen, daarin 
begrepen de ontwikkeling van 
standaardformulieren of templates.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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

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

Amendement 27

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 dit 
artikel te garanderen, kan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
voorstellen voor technische normen 
ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen voor 
de verplichting om andere bevoegde 
autoriteiten te raadplegen vooraleer een 
vergunning wordt verleend, daarin 
begrepen de ontwikkeling van
standaardformulieren of templates.

"4. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de verplichting 
om informatie uit te wisselen, daarin 
begrepen de ontwikkeling van 
standaardformulieren of templates. 

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".
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Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 12 – lid 9

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 rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen in de financiële 
markten, wordt de Commissie  de 
bevoegdheid verleend om bij wege van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie technische 
normen vast te stellen 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.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

De Autoriteit legt de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 

De Commissie kan de in de eerste alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
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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.".

overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 7 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2004/109/EG
Artikel 13 – lid 3

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 rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen op de financiële 
markten, wordt de Commissie de 
bevoegdheid verleend om bij wege van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie technische 
normen vast te stellen 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.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
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vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

De Autoriteit legt de in de eerste alinea 
bedoelde voorstellen voor technische 
normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor 
aan de Commissie. De Commissie kan die 
voorstellen voor technische normen 
goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 
van Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

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

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 1
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 31 – lid 4

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 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.

"4. Om rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen in de bestrijding 
van het witwassen van geld of de 
financiering van terrorisme, wordt de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
bij wege van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie technische normen 
overeenkomstig artikel 42 van 
Verordening…/…, van Verordening…/… 
en van Verordening…/… van het Europees 
Parlement en de Raad vast te stellen 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.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
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verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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

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

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 8 – punt 2
Richtlijn 2005/60/EG
Artikel 34 – lid 4

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

"4. Om rekening te houden met de 
technische ontwikkelingen in de bestrijding 
van het witwassen van geld of de 
financiering van terrorisme, wordt de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
bij wege van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie technische normen 
overeenkomstig artikel 42 van 
Verordening…/…, van Verordening…/… 
en van Verordening…/… van het Europees 
Parlement en de Raad vast te stellen
betreffende de minimale inhoud van de in 
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technische normen ontwikkelen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen
betreffende de minimale inhoud van de in 
lid 2 bedoelde mededeling.

lid 2 bedoelde mededeling.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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

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

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 6 – alinea 's 2 en 3

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

"De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
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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.

vast te stellen betreffende 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 delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 3
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 19 – lid 9

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 

"9. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de informatielijst 
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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:

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 delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 34

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

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 

"5. Om een eenvormige elektronische 
meldingsprocedure tot stand te brengen, 
wordt de Commissie de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
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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:

van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de in artikel 25 
en in dit artikel bedoelde informatie en de 
procedure om deze informatie door te 
sturen.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 35

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

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 

"4. Om een eenvormige elektronische 
meldingsprocedure tot stand te brengen, 
wordt de Commissie de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
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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:

handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de in dit artikel 
bedoelde informatie en de procedure om 
deze informatie door te sturen.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 7
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 42 – alinea 's 2 en 3

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 

"De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
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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:

van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de procedures, 
de methodes en de voorwaarden van de 
informatie-uitwisselingsvereisten voor 
informatie die waarschijnlijk een 
bevorderlijk effect zal hebben op het 
toezicht op de kredietinstellingen.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Indien een bevoegde autoriteit, aan het 
einde van de periode van twee maanden, de 
zaak heeft doorverwezen naar de Europese 

"Indien een van de betrokken bevoegde 
autoriteiten, aan het einde van de eerste 
periode van twee maanden, de zaak heeft 
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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.".

doorverwezen naar de Europese 
Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 
van Verordening…/… [EBA], schorten de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst hun beslissing op en wachten zij 
het door de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit af en nemen 
zij hun beslissing 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 eerste periode van twee 
maanden of nadat een gezamenlijk besluit 
is genomen. De door de Europese 
Bankautoriteit genomen besluiten mogen 
geen beletsel vormen voor de wettige 
uitoefening door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van ontvangst van hun 
beslissingsbevoegdheid uit hoofde van 
deze richtlijn.".

Motivering

Om overeenstemming met de jurisprudentie van het EHvJ te waarborgen (C-9/56 en 10/56, 
Meroni tegen Hoge Autoriteit, [1958] - Jurispr. 133 en 157) mogen door Europese 
toezichthoudende autoriteiten genomen besluiten niet in de plaats komen van de legitieme 
oordeelskracht van nationale toezichthouders. Volgens het arrest-Meroni mag een instelling 
geen bevoegdheden delegeren die zij zelf niet bezit.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 13 – letter b
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 63 bis – lid 6 – alinea's 1 en 2

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 

"6. Om de convergentie van de 
toezichtpraktijken te garanderen, wordt de 
Commissie de bevoegdheid verleend om 
bij wege van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie technische normen vast te 
stellen voor de bepalingen betreffende de 
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Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

in lid 1 van dit artikel bedoelde 
instrumenten.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 14
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 74 – lid 2 – alinea's 2 en 3

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 

"Voor de mededeling van deze 
berekeningen van kredietinstellingen 
gebruiken de bevoegde autoriteiten vanaf 
31 december 2012 eenvormige formaten, 
frequenties, talen en data. De Commissie 
wordt de bevoegdheid verleend om bij 
wege van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
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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.

Europese Unie technische normen vast te 
stellen om binnen de Europese Unie
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.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 tweede alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 15
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 81 – lid 2 – alinea's 2 en 3

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 

"De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
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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 
2014 voor aan de Commissie:

van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de 
beoordelingsmethode voor 
kredietbeoordeling.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 tweede alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 16
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 84 – lid 2 – alinea's 3 en 4

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 

"De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
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voorwaarden te bepalen waaronder de 
bevoegde autoriteiten kredietinstellingen 
toestaan om de IRB-benadering te 
gebruiken.

vast te stellen betreffende de praktische en 
procedurele toepassing van de 
voorwaarden waaronder de bevoegde 
autoriteiten kredietinstellingen toestaan om 
de IRB-benadering te gebruiken.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 derde alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 17
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 97 – lid 2 – alinea's 2 en 3

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 

"De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om, na raadpleging van de 
Europese Bankautoriteit en de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten, bij 
wege van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
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kredietbeoordelingen te bepalen. De 
Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

Europese Unie technische normen vast te 
stellen betreffende de beoordelingsmethode 
voor kredietbeoordelingen.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 tweede alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 18
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 105 – lid 1 – alinea's 2 en 3

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 

"De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de praktische en 
procedurele toepassing van de 
voorwaarden waaronder de bevoegde 
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meetbenadering te gebruiken. autoriteiten kredietinstellingen toestaan om 
de geavanceerde meetbenadering te 
gebruiken.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 tweede alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 19
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 106 – lid 2 – alinea's 2 en 3

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.

"De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de vrijstellingen 
in punt c) en d).

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 



PE438.379v02-00 46/75 AD\813235NL.doc

NL

een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 tweede alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 45

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

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 

"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. De 
Commissie wordt de bevoegdheid verleend 
om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen om binnen de Europese 
Unie eenvormige formaten, frequenties, 
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verhouding te staan tot de aard, de schaal 
en de complexiteit van de activiteiten van 
de kredietinstellingen.

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.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 21
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 122 bis – lid 10 – alinea's 2 en 3

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 van dit artikel te 
bepalen, met inbegrip van de maatregelen 
die worden genomen in het geval van een 

"De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de maatregelen 
die moeten worden genomen in het geval 
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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.

van een inbreuk op de verplichtingen 
inzake zorgvuldigheid en risicobeheer.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 tweede alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 22
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 124 – lid 6

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 

"6. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen om een gemeenschappelijke 
risicobeoordelingsprocedure te bepalen.
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Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 23
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 2 – alinea 6 

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

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 zijn 
beslissing op en wacht hij een eventueel 
door de Europese Bankautoriteit 
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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.".

overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit over zijn 
beslissing af en neemt hij zijn beslissing in 
overeenstemming met het besluit van die 
autoriteit. 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. 
De door de Europese Bankautoriteit 
genomen besluiten mogen geen beletsel 
vormen voor de wettige uitoefening door 
de bevoegde autoriteiten van de 
consoliderende toezichthouder van hun 
beslissingsbevoegdheid uit hoofde van 
deze richtlijn.".

Motivering

Om overeenstemming met de jurisprudentie van het EHvJ te waarborgen (C-9/56 en 10/56, 
Meroni tegen Hoge Autoriteit, [1958] - Jurispr. 133 en 157) mogen door Europese 
toezichthoudende autoriteiten genomen besluiten niet in de plaats komen van de legitieme 
oordeelskracht van nationale toezichthouders. Volgens het arrest-Meroni mag een instelling 
geen bevoegdheden delegeren die zij zelf niet bezit.

Amendement 49

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 
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 

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

de zaak heeft doorverwezen naar de 
Europese Bankautoriteit overeenkomstig 
artikel 11 van Verordening…/… [EBA], 
schort de consoliderende toezichthouder 
zijn beslissing op en wacht hij een 
eventueel door de Europese Bankautoriteit 
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die 
verordening genomen besluit over zijn 
beslissing af en neemt hij zijn beslissing in 
overeenstemming met het besluit van die 
autoriteit. 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. 
De door de Europese Bankautoriteit 
genomen besluiten mogen geen beletsel 
vormen voor de wettige uitoefening door 
de bevoegde autoriteiten van de 
consoliderende toezichthouder van hun 
beslissingsbevoegdheid uit hoofde van 
deze richtlijn.".

Motivering

De ETA's mogen, ingeval van meningsverschillen tussen nationale financiële toezichthouders, 
helpen overeenstemming te bereiken, zonder dat ze de bevoegdheid hebben om de discretionaire 
oordelen van de nationale toezichthouders te vervangen. Wanneer een ETA van oordeel is dat 
een voorgesteld besluit van de toezichthoudende autoriteit de communautaire regelgeving niet 
naleeft, moet het definitieve besluit van de nationale toezichthouder worden genomen in 
overeenstemming met het besluit van de EBA.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 24 – letter e
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 129 – lid 3 – alinea's 10 en 11

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 

"De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen om de 
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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.

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 delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 tiende alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 27 – letter a
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 131 bis – lid 2 – alinea's 2 en 3

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, 

"De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
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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.

vast te stellen voor het functioneren van 
colleges met betrekking tot dit artikel en
artikel 42 bis, lid 3.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 tweede alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 29
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 144 – alinea's 3 en 4

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 
gemaakt, alsmede het formaat, de 
structuur, de inhoudsopgave en de 

"De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen om de belangrijkste aspecten 
te bepalen waarover gezamenlijke 
statistische gegevens openbaar worden 
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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.

gemaakt, alsmede het formaat, de 
structuur, de inhoudsopgave en de 
jaarlijkse publicatiedatum van de in dit 
artikel bedoelde openbaarmaking.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 derde alinea 
bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 9 – punt 30 – letter b
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 150 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3. De Europese Bankautoriteit 
ontwikkelt voorstellen voor technische 
normen om:

"3. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen om :

(a) de toepassingsvoorwaarden voor de (a) de toepassingsvoorwaarden voor de 
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punten 15 tot en met 17 van bijlage V te 
bepalen;

punten 15 tot en met 17 van bijlage V te 
bepalen;

(b) de toepassingsvoorwaarden voor deel 2 
van bijlage VI met betrekking tot de in 
punt 12 bedoelde kwantitatieve factoren, 
de in punt 13 bedoelde kwalitatieve factor 
en de in punt 14 bedoelde benchmark te 
bepalen;

(b) de toepassingsvoorwaarden voor deel 2 
van bijlage VI met betrekking tot de in 
punt 12 bedoelde kwantitatieve factoren, 
de in punt 13 bedoelde kwalitatieve factor 
en de in punt 14 bedoelde benchmark te 
bepalen;

De Autoriteit legt die voorstellen voor 
technische normen uiterlijk op 1 januari 
2014 voor aan de Commissie.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde
procedure.".

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 10
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"5. Om de eenvormige toepassing van lid "5. De Commissie wordt de bevoegdheid 
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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 
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.

verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen 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.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EBA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 1
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 5 – lid 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

"8. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen met betrekking tot de 
informatie die aan de bevoegde autoriteiten 
moet worden bezorgd bij de aanvraag van 
een vergunning voor een icbe.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 56
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 2
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 7 – lid 6

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 
vergunningsvereisten van de 
beheersmaatschappij, met uitzondering van 
de in lid 1, onder b), van dit artikel 
bepaalde voorwaarden.

"6. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen 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.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 57
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 3
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 12 – lid 4

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. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de in lid 3 van 
dit artikel bedoelde procedures, 
schikkingen, structuren en organisatorische 
vereisten.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 58
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 4
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 14 – lid 3

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. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de in de punten 
a), b) en c) van lid 1 van dit artikel 
bedoelde criteria, principes en stappen.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 59
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 6
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 29 – lid 5

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. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen 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.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 60
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 7
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 43 – lid 6

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. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen 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 delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 61
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 8
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 50 – lid 4

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 bepalingen betreffende de categorieën 
van activa waarin icbe’s overeenkomstig 
dit artikel kunnen beleggen.

"4. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de categorieën 
van activa waarin icbe’s overeenkomstig 
dit artikel kunnen beleggen.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 62
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 9
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 51 – lid 5

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 door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
de punten a), b) en c) van lid 4 bedoelde 
criteria en regels.

"5. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de in de punten 
a), b) en c) van lid 4 van dit artikel 
bedoelde criteria en regels.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 63
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 10
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 60 – lid 7

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 procedures.

"7. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de in de punten 
a), b) en c) van lid 6 van dit artikel
bedoelde overeenkomst, maatregelen en 
procedures.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 64



PE438.379v02-00 66/75 AD\813235NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 11
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 61 – lid 4

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 
de punten a) en b) van lid 3 bedoelde 
overeenkomst en soorten 
onregelmatigheden.

"4. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de in de punten 
a), b) en c) van lid 3 van dit artikel
bedoelde overeenkomst en soorten 
onregelmatigheden.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 65



AD\813235NL.doc 67/75 PE438.379v02-00

NL

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 12
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 64 – lid 5

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 door de Commissie genomen 
uitvoeringsmaatregelen betreffende de in 
de punten a) en b) van lid 4 bedoelde 
informatie en procedure.

"5. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de in de punten 
a), b) en c) van lid 4 van dit artikel 
bedoelde informatie en procedure.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 66
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 13
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 69 – lid 5

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 
I, en het formaat van deze documenten.

"5. De Commissie wordt  de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de inhoud van 
het prospectus, het jaarverslag en het 
halfjaarlijks verslag als bedoeld in bijlage 
I, en het formaat van deze documenten.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 67
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 14
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 78 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"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. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de in lid 3 van 
dit artikel bedoelde informatie.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 68
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 15
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 84 – lid 4

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 
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.

"4. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen betreffende de voorwaarden 
die van toepassing zijn op de tijdelijke 
opschorting van de inkoop of terugbetaling 
van de rechten van deelneming van icbe’s 
als bedoeld in lid 2, onder a), van dit 
artikel zodra besloten is tot opschorting 
over te gaan.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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 technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [EAEM] bedoelde 
procedure.".

Amendement 69
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 16
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 95 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"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. De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen om de 
toepassingsvoorwaarden te bepalen 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 het gebruik 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 het gebruik van 
elektronische communicatie tussen de 
bevoegde autoriteiten in verband met de 
kennisgeving ingevolge artikel 93.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
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Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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

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

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 17
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 101 – lid 9

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. De Commissie wordt  de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen met betrekking tot het 
uitvoeren van controles en onderzoeken ter 
plaatse als bedoeld in de leden 4 en 5 van 
dit artikel.
De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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

bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [ESMA] bedoelde 
procedure.".

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 11 – punt 19
Richtlijn 2009/65/EG
Artikel 105

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.

De Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om bij wege van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie technische normen 
vast te stellen 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.

De delegatie van bevoegdheden geldt voor 
een periode van vijf jaar vanaf de datum 
van inwerkingtreding van richtlijn 
2010/…/EU op … en deze wordt op een 
verzoek van de Commissie, dat tenminste 
drie maanden vóór afloop van de 
bevoegdheidsdelegatie wordt gedaan, 
telkens met een periode van vijf jaar 
verlengd, tenzij het Europees Parlement 
of de Raad vóór het verstrijken van de 
termijn voor de delegatie bezwaar maakt 
tegen een dergelijke verlenging.
Niettegenstaande het voorafgaande kan 
het Europees Parlement of de Raad de 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
Een overeenkomstig dit artikel 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
drie maanden bezwaar heeft aangetekend.

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

bedoelde technische normen goedkeuren 
overeenkomstig de in artikel 7 van 
Verordening …/… [ESMA] bedoelde 
procedure.".
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