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▼B
VERORDENING (EU) Nr. 1093/2010 VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD
van 24 november 2010
tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit
(Europese
Bankautoriteit),
tot
wijziging
van
Besluit
nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de
Commissie
HOOFDSTUK I
OPRICHTING EN RECHTSSTATUS

Artikel 1
Oprichting en werkterrein
1.
Bij deze verordening wordt een Europese toezichthoudende auto
riteit (Europese Bankautoriteit) (hierna „de Autoriteit”) opgericht.

▼M5
2.
De Autoriteit handelt overeenkomstig de haar bij deze verordening
toegekende bevoegdheden en binnen het toepassingsgebied van Richt
lijn 2002/87/EG, Richtlijn 2009/110/EG, Verordening (EU) nr.
575/2013 van het Europees Parlement en van de Raad (1), Richtlijn
2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad (2), Richtlijn
2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad (3), Verordening
(EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad (4), Richtlijn
(EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad (5) en, voor
zover deze handelingen van toepassing zijn op kredietinstellingen en
financiële instellingen alsmede op de bevoegde autoriteiten die toezicht
op deze instellingen houden, met inachtneming van de betreffende on
derdelen van Richtlijn 2002/65/EG en Richtlijn (EU) 2015/849 van het
Europees Parlement en de Raad (6), met inbegrip van alle op deze han
delingen gebaseerde richtlijnen, verordeningen en besluiten en alle an
dere juridisch bindende handelingen van de Unie waarmee taken aan de
(1) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van
26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen en tot intrekking van Verordening (EU) nr.
648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).
(2) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni
2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het pru
dentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wij
ziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen
2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).
(3) Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april
2014 inzake de depositogarantiestelsels (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 149).
(4) Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van
20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PB L 141 van 5.6.2015,
blz. 1).
(5) Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 no
vember 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijzi
ging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU en Verorde
ning (EU) nr. 1093/2010 en tot intrekking van Richtlijn 2007/64/EG
(PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35).
(6) Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei
2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verorde
ning (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot
intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de
Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015,
blz. 73).
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▼M5
Autoriteit worden toegekend. De Autoriteit handelt tevens in overeen
stemming met Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad (1).
▼B
3.
De Autoriteit handelt op het werkterrein van kredietinstellingen,
financiële conglomeraten, beleggingsondernemingen, betalingsinstellin
gen en instellingen voor elektronisch geld, eveneens met betrekking
tot zaken die niet rechtstreeks onder de in lid 2 bedoelde handelingen
vallen, onder meer op het vlak van ondernemingsbestuur, accountants
controle en financiëleverslaglegging, om de effectieve en consistente
toepassing van deze handelingen te waarborgen.
4.
De bepalingen van deze verordening doen geen afbreuk aan de
bevoegdheden van de Commissie, in het bijzonder op grond van arti
kel 258 VWEU, om de naleving van het Unierecht te verzekeren.
5.
De doelstelling van de Autoriteit is de collectieve belangen te
beschermen door bij te dragen tot de stabiliteit en doeltreffendheid
van het financiële stelsel op de korte, middellange en lange termijn,
in het belang van de economie, de burgers en het bedrijfsleven van
de Unie. De Autoriteit draagt bij tot:
a) de verbetering van de werking van de interne markt, daaronder met
name begrepen een solide, effectief en consistent niveau van regu
lering en toezicht,
b) het verzekeren van de integriteit, transparantie, efficiëntie en orde
lijke werking van de financiële markten,
c) de versterking van de internationale coördinatie van het toezicht,
d) het voorkomen van reguleringsarbitrage en het bevorderen van ge
lijke concurrentievoorwaarden,
e) het waarborgen van behoorlijke regulering en toezicht met betrek
king tot het aangaan van kredietrisico’s en andere risico’s, en
f) een betere consumentenbescherming.
▼M1
Te dien einde draagt de Autoriteit bij tot de consistente, efficiënte en
effectieve toepassing van de in lid 2 genoemde handelingen, bevordert
zij de convergentie op het gebied van het toezicht, verstrekt zij adviezen
aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie en verricht zij
economische analyses van de markten om de verwezenlijking van de
doelstelling van de Autoriteit te bevorderen.
▼B
Bij de uitoefening van de taken die haar bij deze verordening worden
toevertrouwd besteedt de Autoriteit bijzondere aandacht aan systeemri
sico’s die veroorzaakt worden door instellingen waarvan de insolventie
de werking van het financiële stelsel of de reële economie kan aan
tasten.
▼M1
Bij de uitvoering van haar taken handelt de Autoriteit onafhankelijk,
objectief en op niet-discriminerende wijze in het belang van de Unie als
geheel.
(1) Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij
aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betref
fende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen
(PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63).
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▼B
Artikel 2
Het Europees Systeem voor financieel toezicht
1.
De Autoriteit maakt deel uit van een Europees Systeem voor
financieel toezicht (European System of Financial Supervision - ESFS).
Het hoofddoel van het ESFS is erop toe te zien dat de regels die van
toepassing zijn op de financiële sector naar behoren worden uitgevoerd
teneinde de financiële stabiliteit te bewaren en te zorgen voor vertrou
wen in het financiële stelsel als geheel, met voldoende bescherming
voor gebruikers van financiële diensten.
2.

Het ESFS bestaat uit de volgende instanties:

a) het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) voor de in Ver
ordening (EU) nr. 1092/2010 en de onderhavige verordening om
schreven taken;
b) de Autoriteit;
c) de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit ver
zekeringen en bedrijfspensioenen), opgericht bij Verordening (EU)
nr. 1094/2010 (1)van het Europees Parlement en de Raad;
d) de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit effecten
en markten), opgericht bij Verordening (EU) nr. 1095/2010 (2)van
het Europees Parlement en de Raad;
e) het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten
(„Gemengd Comité”) voor de uitoefening van de in de artikelen 54
tot en met 57 van deze verordening, van Verordening (EU)
nr. 1094/2010 en van Verordening (EU) nr. 1095/2010 omschreven
taken;
▼M1
f) de bevoegde of toezichthoudende autoriteiten als gespecificeerd in de
Uniehandelingen die vermeld worden in artikel 1, lid 2, van deze
verordening, met inbegrip van de Europese Centrale Bank wat be
treft de aan haar krachtens Verordening (EU) nr. 1024/2013 opge
dragen taken, van Verordening (EU) nr. 1094/2010 en van Verorde
ning (EU) nr. 1095/2010.
▼B
3.
Via het Gemengd Comité werkt de Autoriteit regelmatig en nauw
samen met het ESRB alsook met de Europese toezichthoudende auto
riteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en
de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor ef
fecten en markten) en zorgt daarmee voor de intersectorale samenhang
van de werkzaamheden en het bereiken van gemeenschappelijke stand
punten op het gebied van het toezicht op financiële conglomeraten en
andere intersectorale kwesties.
4.
Krachtens het beginsel van loyale samenwerking overeenkomstig
artikel 4, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie werken
de partijen bij het ESFS met vertrouwen en met het volste wederzijdse
respect samen, met name om te zorgen voor een passende en betrouw
bare onderlinge informatiestroom.
5.
De toezichthoudende autoriteiten die deel uitmaken van het ESFS
zijn gehouden overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, bedoelde handelin
gen toezicht uit te oefenen op financiële instellingen die in de Unie
opereren.
(1) Zie bladzijde 48 van dit Publicatieblad.
(2) Zie bladzijde 84 van dit Publicatieblad.
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▼M1
Artikel 3
Verantwoordingsplicht van de Autoriteiten
De in artikel 2, lid 2, onder a) tot en met d), bedoelde autoriteiten
leggen verantwoording af aan het Europees Parlement en aan de Raad.
De Europese Centrale Bank legt, overeenkomstig Verordening (EU) nr.
1024/2013, aan het Europees Parlement en aan de Raad verantwoording
af wat betreft de uitoefening van de toezichttaken die aan haar zijn
opgedragen krachtens die verordening.

▼B
Artikel 4
Definities
Voor de toepassing van onderhavige verordening wordt verstaan onder:

▼M5
1. „financiële instellingen”: kredietinstellingen in de zin van artikel 4,
lid 1, punt 1), van Verordening (EU) nr. 575/2013, beleggingsonder
nemingen in de zin van artikel 4, lid 1, punt 2), van Verordening
(EU) nr. 575/2013, financiële conglomeraten in de zin van artikel 2,
punt 14), van Richtlijn 2002/87/EG, betalingsdienstaanbieders in de
zin van artikel 4, punt 11), van Richtlijn (EU) 2015/2366 en instel
lingen voor elektronisch geld als omschreven in artikel 2, punt 1),
van Richtlijn 2009/110/EG, met dien verstande dat, wat Richtlijn
(EU) 2015/849 betreft, onder „financiële instellingen” wordt ver
staan de kredietinstellingen en financiële instellingen als gedefini
eerd in artikel 3, punten 1) en 2), van Richtlijn (EU) 2015/849;

▼M4
2. „bevoegde autoriteiten”:

i) bevoegde autoriteiten als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 40,
van Verordening (EU) nr. 575/2013, met inbegrip van de Euro
pese Centrale Bank voor zaken die betrekking hebben op de
taken die haar zijn opgedragen krachtens Verordening (EU)
nr. 1024/2013, in Richtlijn 2007/64/EG en als bedoeld in Richt
lijn 2009/110/EG;

ii) wat de Richtlijnen 2002/65/EG en 2005/60/EG betreft, de au
toriteiten die de naleving van de vereisten van die richtlijnen
door de kredietinstellingen en financiële instellingen moeten ga
randeren;

iii) wat depositogarantiestelsels betreft, organen die depositogaran
tiestelsels beheren ingevolge Richtlijn 2014/49/EU van het Eu
ropees Parlement en de Raad (1) of, ingeval de activiteit van het
depositogarantiestelsel door een particuliere onderneming wordt
beheerd, de overheidsinstantie die ingevolge die richtlijn toe
zicht houdt op die stelsels; en
(1) Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van
16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (PB L 173 van 12.6.2014,
blz. 149).
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▼M4
iv) wat Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de
Raad (1) en Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees
Parlement en de Raad (2) betreft, de afwikkelingsautoriteiten die
zijn omschreven in artikel 3 van Richtlijn 2014/59/EU, de bij
Verordening (EU) nr. 806/2014 opgerichte gemeenschappelijke
afwikkelingsraad en de Raad en de Commissie wanneer zij
maatregelen nemen krachtens artikel 18 van Verordening (EU)
nr. 806/2014, met uitzondering van het geval waarin zij discre
tionaire bevoegdheden uitoefenen of beleidskeuzen maken.
▼B
Artikel 5
Rechtsstatus
1.

De Autoriteit is een orgaan van de Unie met rechtspersoonlijkheid.

2.
In elke lidstaat geniet de Autoriteit de ruimste handelingsbevoegd
heid die op grond van het nationale recht aan rechtspersonen wordt
toegekend. Zij kan met name roerende en onroerende goederen verwer
ven en vervreemden, en in rechte optreden.
3.

De Autoriteit wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter.
Artikel 6
Samenstelling

De Autoriteit bestaat uit:
1. een raad van toezichthouders, die de in artikel 43 vastgestelde taken
uitoefent;
2. een raad van bestuur, die de in artikel 47 vastgestelde taken uit
oefent;
3. een voorzitter, die de in artikel 48 vastgestelde taken uitoefent;
4. een uitvoerend directeur, die de in artikel 53 vastgestelde taken uit
oefent;
5. een bezwaarcommissie die de in artikel 60 vastgestelde taken uit
oefent.
▼M6
Artikel 7
Zetel
De Autoriteit heeft haar zetel in Parijs, Frankrijk.
De locatie van de zetel van de Autoriteit is niet van invloed op de
uitoefening van de taken en bevoegdheden van de Autoriteit, de opzet
van haar beheersstructuur, de werking van haar centrale organisatie of
de belangrijkste financiering van haar activiteiten, en maakt het, in
(1) Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014
betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwik
keling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging
van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG,
2002/47/EG,
2004/25/EG,
2005/56/EG,
2007/36/EG,
2011/35/EU,
2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en
(EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173
van 12.6.2014, blz. 190).
(2) Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige pro
cedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggings
ondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmecha
nisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Ver
ordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1).
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▼M6
voorkomend geval, mogelijk dat administratieve ondersteunende dien
sten en bedrijfsondersteuningsdiensten die geen verband houden met de
kerntaken van de Autoriteit, met andere agentschappen van de Unie
worden gedeeld. Uiterlijk 30 maart 2019 en daarna elke twaalf maanden
dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag
in over de inachtneming van dat vereiste door de Europese toezicht
houdende autoriteiten.
▼B
HOOFDSTUK II
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE AUTORITEIT

Artikel 8
Taken en bevoegdheden van de Autoriteit
1.

De Autoriteit heeft de volgende taken:

▼M1
a)

bijdragen tot de invoering van kwalitatief hoogstaande gemeen
schappelijke regulerings- en toezichtnormen en -praktijken, met
name door het verstrekken van adviezen aan de instellingen van
de Unie en door het ontwikkelen van richtsnoeren, aanbevelingen
en ontwerpen van technische reguleringsnormen en technische
uitvoeringsnormen en andere maatregelen gebaseerd op de in
artikel 1, lid 2, bedoelde wetgevingshandelingen;
a bis) opstellen en het actueel houden, onder meer door rekening te
houden met veranderende bedrijfspraktijken en bedrijfsmodellen
van financiële instellingen, van een Europees handboek voor het
toezicht op de financiële instellingen in de Unie als geheel, die
beste toezichtpraktijken inzake methodieken en werkwijzen be
vat;
▼B
b)

bijdragen tot de consistente toepassing van de juridisch bindende
handelingen van de Unie, met name door tot een gemeenschap
pelijke toezichtpraktijk bij te dragen, de consistente, efficiënte en
effectieve toepassing van de in artikel 1, lid 2, genoemde han
delingen te verzekeren, reguleringsarbitrage te voorkomen, bij
meningsverschillen tussen de bevoegde autoriteiten te bemidde
len en een schikking te treffen, een doeltreffend en consistent
toezicht op financiële instellingen en een coherente werking van
de colleges van toezichthouders te waarborgen en maatregelen te
nemen in onder meer noodsituaties;

c)

vergemakkelijken van de delegatie van taken en verantwoorde
lijkheden tussen de bevoegde autoriteiten;

d)

nauw samenwerken met het ESRB, met name door het ESRB de
nodige informatie te verstrekken voor het uitvoeren van zijn
taken en door een behoorlijke follow-up te geven aan de waar
schuwingen en aanbevelingen van het ESRB;
organiseren en verrichten van collegiale toetsingen van de be
voegde autoriteiten, met inbegrip van het verstrekken van richt
snoeren en aanbevelingen en het vaststellen van beste praktijken,
met de bedoeling de consistentie in de toezichtresultaten te ver
hogen;
volgen en beoordelen van marktontwikkelingen op haar bevoegd
heidsgebied, mede waar passend van tendensen in kredietver
strekking, met name aan huishoudens en het mkb/kmo’s;
verrichten van economische marktanalyses om aan te tonen dat
de Autoriteit zich van haar taken heeft gekweten;
bevorderen van de bescherming van depositohouders en beleg
gers;

▼M1

▼B

e)

f)

g)
h)
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▼M1
i)

bevorderen van de consistente en samenhangende werking van
colleges van toezichthouders, de monitoring, beoordeling en me
ting van het systeemrisico, de ontwikkeling en coördinatie van
herstel- en afwikkelingsplannen, waarbij in de gehele Unie een
hoge beschermingsgraad wordt geboden aan depositohouders en
beleggers en er methoden voor de afwikkeling van failliet gaande
financiële instellingen worden ontwikkeld alsmede een beoor
deling van de noodzaak tot passende financieringsinstrumenten
overeenkomstig de artikelen 21 tot en met 26 ter bevordering van
de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten die betrokken zijn
bij het beheer van crises waarbij grensoverschrijdende instellin
gen betrokken zijn die een systeemrisico kunnen vormen;

j)

vervullen van alle andere specifieke taken die in deze verorde
ning of in andere wetgevingshandelingen zijn vastgesteld;

k)

bekendmaken en regelmatig bijwerken van informatie op haar
website over haar activiteiten, met name, binnen haar bevoegd
heden, ten aanzien van geregistreerde financiële instellingen, ten
einde gemakkelijk toegankelijke informatie voor het publiek te
garanderen.

▼B

▼M1

__________
1 bis.
Bij de uitoefening van haar taken overeenkomstig deze ver
ordening:
a) maakt de Autoriteit volledig gebruik van de haar ter beschikking
staande bevoegdheden; en
b) met inachtneming van de doelstelling om te zorgen voor de veilig
heid en soliditeit van kredietinstellingen, houdt de Autoriteit naar
behoren rekening met de diverse soorten kredietinstellingen, hun
bedrijfsmodellen en met hun verschillende grootten.

▼B
2.
Om de in lid 1 vastgestelde taken uit te voeren, beschikt de
Autoriteit over de in onderhavige verordening vastgestelde bevoegdhe
den, met name de bevoegdheid om:
a) voorstellen voor technische reguleringsnormen te ontwikkelen in de
in artikel 10 bedoelde specifieke gevallen;
b) voorstellen voor technische uitvoeringsnormen te ontwikkelen, in de
in artikel 15 bedoelde specifieke gevallen;
c) richtsnoeren en aanbevelingen te geven, als vastgesteld in artikel 16;
d) in specifieke gevallen aanbevelingen te doen, als bedoeld in arti
kel 17, lid 3;
e) in de in de artikelen 18, lid 3, en 19, lid 3, genoemde specifieke
gevallen individuele besluiten te nemen die gericht zijn tot bevoegde
autoriteiten;
f) in gevallen die betrekking hebben op rechtstreeks toepasselijk Unie
recht, individuele besluiten te nemen die gericht zijn tot financiële
instellingen, in de in artikel 17, lid 6, in artikel 18, lid 4, en in
artikel 19, lid 4, bedoelde specifieke gevallen;
g) adviezen te verstrekken aan het Europees Parlement, de Raad of de
Commissie als bepaald in artikel 34;
h) overeenkomstig artikel 35 de nodige informatie over financiële in
stellingen te verzamelen;
i) gemeenschappelijke methoden ter beoordeling van het effect van
bepaalde productkenmerken en distributieprocessen op de financiële
positie van instellingen en op de consumentenbescherming te ont
wikkelen;
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▼B
j) een centraal toegankelijke gegevensbank op te zetten van geregis
treerde financiële instellingen in haar ambtsgebied, indien dat in de
in artikel 1, lid 2, genoemde handelingen is gespecificeerd.
▼M1
2 bis.
Bij de uitvoering van taken als bedoeld in lid 1 en de uit
oefening van de bevoegdheden als bedoeld in lid 2 houdt de Autoriteit
naar behoren rekening met de beginselen van betere regelgeving en met
de resultaten van de kosten-batenanalyse die overeenkomstig de voor
schriften van deze verordening wordt uitgevoerd.
▼B
Artikel 9
Taken in verband met consumentenbescherming en financiële
activiteiten
1.
De Autoriteit speelt een leidende rol bij het bevorderen van trans
parantie, eenvoud en billijkheid op de markt voor financiële producten
of diensten aan consumenten in de gehele interne markt, onder meer
door:
a) het verzamelen en analyseren van en het verslag uitbrengen over
consumententrends;
b) het evalueren en coördineren van financiële kennis van de bevoegde
autoriteiten en van de door hen genomen educatieve initiatieven;
c) de ontwikkeling van opleidingsnormen voor de industrie; en
d) bij te dragen aan de ontwikkeling van gemeenschappelijke openbaar
makingsregels.
2.
De Autoriteit oefent toezicht uit op nieuwe en bestaande financiële
activiteiten en kan richtsnoeren vaststellen en aanbevelingen doen om de
veiligheid en de soliditeit van markten alsmede convergentie van de
reguleringspraktijk te bevorderen.
3.
De Autoriteit kan tevens waarschuwingen geven ingeval een fi
nanciële activiteit een ernstige bedreiging vormt van de doelstellingen
die zijn vastgelegd in artikel 1, lid 5.
▼M1
4.
De Autoriteit stelt, als een integrerend onderdeel ervan, een Com
missie financiële innovatie in, waarin alle relevante bevoegde toezicht
houdende autoriteiten zitting hebben met het oog op een gecoördineerde
benadering ten aanzien van de regulering voor en het toezicht op
nieuwe of innoverende financiële activiteiten, en die adviezen aanlevert
die de Autoriteit aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
verstrekt.
▼B
5.
De Autoriteit kan bepaalde financiële activiteiten tijdelijk verbie
den of beperken als zij een bedreiging vormen voor het ordelijk func
tioneren en de integriteit van de financiële markten of de stabiliteit van
het gehele financiële systeem van de Unie of een deel ervan in de
gevallen die gespecificeerd zijn en onder de voorwaarden die zijn vast
gelegd in de wetgevingshandelingen als bedoeld in artikel 1, lid 2 of,
indien dit in een noodsituatie vereist is, overeenkomstig artikel 18 en de
daarin bepaalde voorwaarden.
De Autoriteit evalueert het in de eerste alinea bedoelde besluit met
passende tussenpozen en ten minste om de drie maanden. Indien het
besluit na een periode van drie maanden niet wordt verlengd, verstrijkt
het automatisch.
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▼B
Een lidstaat kan de Autoriteit verzoeken haar besluit te heroverwegen.
In dat geval beslist de Autoriteit overeenkomstig de procedure van
artikel 44, lid 1, tweede alinea, of zij haar besluit handhaaft.
▼M1
De Autoriteit kan tevens beoordelen of het nodig is bepaalde soorten
financiële activiteiten te verbieden of te beperken en, wanneer die nood
zaak bestaat, de Commissie en de bevoegde autoriteiten daarvan in
kennis stellen om de vaststelling van dergelijke verboden of beperkin
gen te bevorderen.
▼B
Artikel 10
Technische reguleringsnormen
1.
Wanneer het Europees Parlement en de Raad door middel van
gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 290 VWEU bevoegd
heden delegeren aan de Commissie voor de vaststelling van technische
reguleringsnormen teneinde consistente harmonisatie te waarborgen op
de gebieden die specifiek in de in artikel 1, lid 2, genoemde wetge
vingshandelingen zijn vastgesteld, kan de Autoriteit ontwerpen van
technische reguleringsnormen ontwikkelen. De Autoriteit legt haar ont
werpen van normen ter bevestiging aan de Commissie voor.
De technische reguleringsnormen zijn van technische aard, houden geen
strategische beslissingen of beleidskeuzen in, en zijn inhoudelijk beperkt
door de wetgevingshandelingen waarop zij gebaseerd zijn.
Alvorens ontwerpen van technische reguleringsnormen aan de Commis
sie voor te leggen, houdt de Autoriteit openbare raadplegingen daarover
en analyseert zij de mogelijke kosten en baten daarvan, tenzij dergelijke
raadplegingen en analyses niet in een evenredige verhouding staan tot
het toepassingsgebied en het effect van het ontwerp van technische
reguleringsnorm in kwestie of tot de specifieke urgentie van de zaak.
Ook wint de Autoriteit het advies in van de in artikel 37 bedoelde
Stakeholdergroep bankwezen.
Wanneer de Autoriteit een ontwerp van technische reguleringsnorm
voorlegt, doet de Commissie dat onmiddellijk aan het Europees Parle
ment en de Raad toekomen.
Binnen drie maanden na ontvangst van een ontwerp van technische
reguleringsnorm besluit de Commissie of zij het ontwerp bevestigt.
De Commissie kan besluiten de ontwerpen van technische regulerings
normen slechts gedeeltelijk of gewijzigd te bevestigen indien het belang
van de Unie dit vereist.
Indien de Commissie voornemens is een ontwerp van technische regu
leringsnorm niet, slechts gedeeltelijk of in gewijzigde vorm te bevesti
gen, zendt zij het ontwerp van technische reguleringsnorm terug naar de
Autoriteit en motiveert zij waarom zij het niet heeft goedgekeurd of
motiveert zij haar wijzigingen, naargelang het geval. Binnen een termijn
van zes weken kan de Autoriteit het ontwerp van technische regule
ringsnorm wijzigen op basis van de wijzigingsvoorstellen van de Com
missie, en deze in de vorm van een formeel advies opnieuw aan de
Commissie voorleggen. De Autoriteit doet het Europees Parlement en
de Raad een kopie van haar formeel advies toekomen.
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▼B
Indien de Autoriteit na het verstrijken van die termijn van zes weken
geen gewijzigd ontwerp van technische reguleringsnorm heeft in
gediend, of een ontwerp van technische reguleringsnorm heeft ingediend
dat niet is gewijzigd op een manier die strookt met de wijzigingsvoor
stellen van de Commissie, mag de Commissie de technische regule
ringsnorm aannemen met de wijzigingen die zij relevant acht, dan wel
de norm verwerpen.
De Commissie mag de inhoud van het door de Autoriteit opgestelde
ontwerp van technische reguleringsnorm niet wijzigen zonder voor
afgaande coördinatie met de Autoriteit, als bepaald in dit artikel.
2.
Indien de Autoriteit binnen de termijn die is vastgesteld in de in
artikel 1, lid 2, bedoelde wetgevingshandelingen, geen ontwerp van
technische reguleringsnorm heeft ingediend, mag de Commissie een
dergelijk ontwerp binnen een nieuwe termijn verlangen.
3.
Enkel wanneer de Autoriteit geen ontwerp van technische regule
ringsnorm bij de Commissie indient binnen de in lid 2 bedoelde termij
nen, mag de Commissie middels een gedelegeerde handeling een tech
nische reguleringsnorm aannemen zonder een ontwerp van de Autoriteit.
De Commissie houdt openbare raadplegingen over ontwerpen van tech
nische reguleringsnormen en analyseert de mogelijke kosten en baten
daarvan, tenzij dergelijke raadplegingen en analyses niet in een evenre
dige verhouding staan tot het toepassingsgebied en het effect van het
ontwerp van technische reguleringsnorm in kwestie of tot de specifieke
urgentie van de zaak. Ook wint de Commissie het standpunt of advies
in van de in artikel 37 bedoelde Stakeholdergroep bankwezen.
De Commissie doet het ontwerp van technische reguleringsnorm on
middellijk aan het Europees Parlement en de Raad toekomen.
De Commissie zendt haar ontwerp van technische reguleringsnorm aan
de Autoriteit toe. Binnen een termijn van zes weken kan de Autoriteit
het ontwerp van technische reguleringsnorm wijzigen en dit in de vorm
van een formeel advies aan de Commissie voorleggen. De Autoriteit
doet een kopie van haar formeel advies aan het Europees Parlement en
de Raad toekomen.
Indien de Autoriteit na het verstrijken van de in de vierde alinea be
doelde termijn van zes weken geen gewijzigd ontwerp van technische
reguleringsnorm heeft ingediend, mag de Commissie de technische re
guleringsnorm aannemen.
Indien de Autoriteit binnen de periode van zes weken een gewijzigd
ontwerp van technische reguleringsnorm heeft ingediend, mag de Com
missie het ontwerp van technische reguleringsnorm wijzigen op basis
van de door de Autoriteit voorgestelde wijzigingen, dan wel de tech
nische reguleringsnorm aannemen met de wijzigingen die zij relevant
acht. De Commissie mag de inhoud van het door de Autoriteit opge
stelde ontwerp van technische reguleringsnorm niet wijzigen zonder
voorafgaande coördinatie met de Autoriteit, als bepaald in dit artikel.
4.
De technische reguleringsnormen worden vastgesteld door middel
van verordeningen of besluiten. Zij worden bekendgemaakt in het Pu
blicatieblad van de Europese Unie en treden op de daarin vermelde
datum in werking.
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▼B
Artikel 11
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.
De bevoegdheid om de in artikel 10 bedoelde technische regule
ringsnormen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor
een termijn van vier jaar te rekenen vanaf 16 december 2010. Uiterlijk
zes maanden voor het verstrijken van de termijn van vier jaar stelt de
Commissie een verslag op over de gedelegeerde bevoegdheid. De be
voegdheidsdelegatie wordt automatisch met dezelfde termijn verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad de bevoegdheid intrekt over
eenkomstig artikel 14.
2.
Zodra de Commissie een technische reguleringsnorm heeft vast
gesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig
in kennis.
3.
De bevoegdheid om technische reguleringsnormen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend onder de voorwaarden die worden
gesteld in de artikelen 12 tot en met 14.

Artikel 12
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie
1.
De in artikel 10 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde
door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.
2.
De instelling die een interne procedure is begonnen om te beslui
ten of zij de bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, beijvert zich om
de andere instelling en de Commissie hiervan binnen een redelijke
termijn voordat een definitief besluit wordt genomen, op de hoogte te
stellen en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheid mogelijk
worden ingetrokken.
3.
Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de
in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit treedt onmiddellijk in
werking of op een in dat besluit bepaalde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds in werking zijnde technische reguleringsnormen
onverlet. Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie.

Artikel 13
Bezwaar tegen technische reguleringsnormen
1.
Het Europees Parlement of de Raad kan binnen een termijn van
drie maanden na de datum van kennisgeving van de door de Commissie
vastgestelde technische reguleringsnorm tegen de technische regule
ringsnorm bezwaar aantekenen. Op initiatief van het Europees Parle
ment of de Raad wordt deze termijn met drie maanden verlengd.
▼M2
Wanneer de Commissie een technische reguleringsnorm vaststelt die
identiek is aan het door de Autoriteit ingediende ontwerp van technische
reguleringsnorm, bedraagt de termijn tijdens welke het Europees Parle
ment en de Raad bezwaar kunnen aantekenen één maand na de datum
van kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad
wordt deze termijn met een eerste termijn van één maand verlengd en
kan deze worden verlengd voor een daaropvolgende termijn van één
maand.
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▼B
2.
Indien noch het Europees Parlement noch de Raad bij het ver
strijken van de in lid 1 bedoelde termijn bezwaar heeft aangetekend
tegen de technische reguleringsnorm wordt de technische regulerings
norm bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en
treedt deze in werking op de daarin bepaalde datum.
Indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie heeft
meegedeeld dat het respectievelijk hij voornemens is geen bezwaar aan
te tekenen, mag de technische reguleringsnorm vóór het verstrijken van
die termijn worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese
Unie en in werking treden.
3.
Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar aantekent
tegen een technische reguleringsnorm binnen de in lid 1 vermelde ter
mijn, treedt deze niet in werking. Overeenkomstig artikel 296 VWEU
wordt door de instelling die bezwaar aantekent, het bezwaar tegen de
technische reguleringsnorm met redenen omkleed.

Artikel 14
Niet-bevestiging of wijziging van ontwerpen van technische
reguleringsnormen
1.
Indien de Commissie een ontwerp van technische reguleringsnorm
overeenkomstig artikel 10 niet bevestigt of het wijzigt, stelt zij de
Autoriteit, het Europees Parlement en de Raad daarvan in kennis en
omkleedt zij dit met redenen.
2.
In voorkomend geval kan het Europees Parlement of de Raad het
verantwoordelijke lid van de Commissie samen met de voorzitter van de
Autoriteit binnen één maand na de in lid 1 bedoelde kennisgeving
uitnodigen voor een ad-hocvergadering van de bevoegde commissie
van het Europees Parlement of de Raad om hun meningsverschillen
uiteen te zetten en toe te lichten.

Artikel 15
Technische uitvoeringsnormen
1.
De Autoriteit kan technische uitvoeringsnormen ontwikkelen door
middel van uitvoeringshandelingen overeenkomstig artikel 291 VWEU
op de gebieden die specifiek in de in artikel 1, lid 2, genoemde wet
gevingshandelingen zijn vastgesteld. De technische uitvoeringsnormen
zijn van technische aard, houden geen strategische beslissingen of be
leidskeuzen in en bepalen inhoudelijk de voorwaarden voor de toepas
sing van die handelingen. De Autoriteit legt haar ontwerpen van tech
nische uitvoeringsnormen ter bevestiging aan de Commissie voor.
Alvorens ontwerpen van technische uitvoeringsnormen aan de Commis
sie voor te leggen, houdt de Autoriteit openbare raadplegingen daarover
en analyseert zij de mogelijke kosten en baten daarvan, tenzij dergelijke
raadplegingen en analyses niet in een evenredige verhouding staan tot
het toepassingsgebied en het effect van de ontwerpen van technische
uitvoeringsnormen in kwestie of tot de specifieke urgentie van de zaak.
Ook wint de Autoriteit het advies in van de in artikel 37 bedoelde
Stakeholdergroep bankwezen.
Wanneer de Autoriteit een ontwerp van technische uitvoeringsnorm
voorlegt, doet de Commissie dat onmiddellijk aan het Europees Parle
ment en de Raad toekomen.
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▼B
Binnen drie maanden na ontvangst van een ontwerp van technische
uitvoeringsnorm besluit de Commissie of zij dit ontwerp bevestigt. De
Commissie kan die termijn met één maand verlengen. De Commissie
kan besluiten het ontwerp van technische uitvoeringsnorm slechts ge
deeltelijk of gewijzigd te bevestigen indien het belang van de Unie dit
vereist.
Indien de Commissie voornemens is het ontwerp van technische uitvoe
ringsnorm niet, slechts gedeeltelijk of in gewijzigde vorm te bevestigen,
zendt zij het terug naar de Autoriteit en motiveert waarom zij het niet
heeft goedgekeurd of motiveert zij haar wijzigingen, naar gelang het
geval. Binnen een termijn van zes weken kan de Autoriteit de ontwer
pen van technische uitvoeringsnormen wijzigen op basis van de wijzi
gingsvoorstellen van de Commissie, en deze in de vorm van een for
meel advies opnieuw aan de Commissie voorleggen. De Autoriteit doet
het Europees Parlement en de Raad een kopie van haar formele advies
toekomen.
Indien de Autoriteit na het verstrijken van de in de vijfde alinea be
doelde termijn van zes weken geen gewijzigd ontwerp van technische
uitvoeringsnorm heeft ingediend, of een ontwerp van technische uitvoe
ringsnorm heeft ingediend dat niet is gewijzigd op een manier die
strookt met de wijzigingsvoorstellen van de Commissie, kan de Com
missie de technische uitvoeringsnorm aannemen met de wijzigingen die
zij relevant acht, dan wel de norm verwerpen.
De Commissie mag de inhoud van een door de Autoriteit opgesteld
ontwerp van technische uitvoeringsnorm niet wijzigen zonder voor
afgaande coördinatie met de Autoriteit, als bepaald in dit artikel.
2.
Indien de Autoriteit binnen de termijn die is vastgesteld in de in
artikel 1, lid 2, bedoelde wetgevingshandelingen, geen ontwerp van
technische uitvoeringsnorm heeft ingediend, mag de Commissie een
dergelijk ontwerp binnen een nieuwe termijn verlangen.
3.
Enkel wanneer de Autoriteit geen ontwerp van technische uitvoe
ringsnorm bij de Commissie indient binnen de termijn overeenkomstig
lid 2, kan de Commissie middels een uitvoeringshandeling een tech
nische uitvoeringsnorm aannemen zonder een ontwerp van de Autoriteit.
De Commissie houdt openbare raadplegingen over ontwerpen van tech
nische uitvoeringsnormen en analyseert de mogelijke kosten en baten
daarvan, tenzij dergelijke raadplegingen en analyses niet in een evenre
dige verhouding staan tot het toepassingsgebied en het effect van de
ontwerpen van technische uitvoeringsnormen in kwestie of tot de spe
cifieke urgentie van de zaak. Ook wint de Commissie het standpunt of
advies in van de in artikel 37 bedoelde Stakeholdergroep bankwezen.
De Commissie doet het ontwerp van technische uitvoeringsnorm on
middellijk aan het Europees Parlement en de Raad toekomen.
De Commissie zendt het ontwerp van technische uitvoeringsnorm aan
de Autoriteit toe. Binnen een termijn van zes weken kan de Autoriteit
het ontwerp van technische uitvoeringsnorm wijzigen en dit in de vorm
van een formeel advies aan de Commissie voorleggen. De Autoriteit
doet een kopie van haar formele advies aan het Europees Parlement en
de Raad toekomen.
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▼B
Indien de Autoriteit na het verstrijken van de in de vierde alinea be
doelde termijn van zes weken geen gewijzigd ontwerp van technische
uitvoeringsnorm heeft ingediend, kan de Commissie de technische uit
voeringsnorm aannemen.

Indien de Autoriteit binnen die termijn van zes weken een gewijzigd
ontwerp van technische uitvoeringsnorm heeft ingediend, mag de Com
missie het ontwerp van technische uitvoeringsnorm wijzigen op basis
van de door de Autoriteit voorgestelde wijzigingen, dan wel de tech
nische uitvoeringsnorm aannemen met de wijzigingen die zij relevant
acht.

De Commissie mag de inhoud van de door de Autoriteit opgestelde
ontwerpen van technische uitvoeringsnormen niet wijzigen zonder voor
afgaande coördinatie met de Autoriteit, als bepaald in dit artikel.

4.
De technische uitvoeringsnormen worden vastgesteld door middel
van verordeningen of besluiten. Zij worden bekendgemaakt in het Pu
blicatieblad van de Europese Unie en treden op de daarin vermelde
datum in werking.

Artikel 16
Richtsnoeren en aanbevelingen
1.
Met het oog op het invoeren van consistente, efficiënte en effec
tieve toezichtpraktijken binnen het ESFS en het verzekeren van de
gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het Unie
recht richt de Autoriteit richtsnoeren en aanbevelingen tot bevoegde
autoriteiten of financiële instellingen.

2.
In voorkomend geval houdt de Autoriteit openbare raadplegingen
over richtsnoeren en aanbevelingen, en analyseert zij de potentiële kos
ten en baten daarvan. Die raadplegingen en analyse staan in verhouding
tot de reikwijdte, de aard en het effect van het richtsnoer of de aan
beveling. Ook wint de Autoriteit in voorkomend geval het standpunt of
advies in van de in artikel 37 bedoelde Stakeholdergroep bankwezen.

3.
Bevoegde autoriteiten en financiële instellingen spannen zich tot
het uiterste in om aan die richtsnoeren en aanbevelingen te voldoen.

Binnen twee maanden nadat een richtsnoer of aanbeveling is gegeven,
bevestigt elke bevoegde autoriteit of zij aan dat richtsnoer of die aan
beveling voldoet of voornemens is die op te volgen. Wanneer een
bevoegde autoriteit daaraan niet voldoet of niet voornemens is die op
te volgen, stelt zij de Autoriteit daarvan in kennis, met opgave van de
redenen.

Het feit dat de bevoegde autoriteit niet aan het richtsnoer of de aan
beveling in kwestie voldoet of niet voornemens is die op te volgen,
wordt door de Autoriteit bekendgemaakt. De Autoriteit kan eveneens
per geval besluiten de redenen die de bevoegde autoriteit aanvoert om
niet aan het richtsnoer of de aanbeveling in kwestie te voldoen, bekend
te maken. De bevoegde autoriteit ontvangt vooraf een kennisgeving van
deze bekendmaking.
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▼B
Indien zulks in dat richtsnoer of die aanbeveling is voorgeschreven,
melden de financiële instellingen op duidelijke en gedetailleerde wijze
of zij zich aan dat richtsnoer of die aanbeveling houden.

4.
In het in artikel 43, lid 5, bedoelde verslag stelt de Autoriteit het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie in kennis van de gege
ven richtsnoeren en aanbevelingen en vermeldt zij welke bevoegde na
tionale autoriteiten deze niet hebben opgevolgd, en hoe zij ervoor denkt
te zorgen dat ieder van deze bevoegde autoriteiten in de toekomst haar
aanbevelingen en richtsnoeren zal opvolgen.

Artikel 17
Inbreuk op het Unierecht
1.
Ingeval een bevoegde autoriteit de in artikel 1, lid 2, genoemde
handelingen, waaronder begrepen de overeenkomstig artikel 10 tot en
met 15 vastgestelde technische reguleringsnormen en technische uitvoe
ringsnormen, niet heeft toegepast of heeft toegepast op een wijze die in
strijd is met het Unierecht, met name door niet te verzekeren dat een
financiële instelling de in die handelingen vastgestelde eisen vervult,
handelt de Autoriteit overeenkomstig de in de leden 2, 3 en 6 van dit
artikel genoemde bevoegdheden.

2.
Op verzoek van een of meer bevoegde autoriteiten, het Europees
Parlement, de Raad, de Commissie, of de Stakeholdergroep bankwezen,
of op eigen initiatief, en na de betrokken bevoegde autoriteit op de
hoogte te hebben gebracht, kan de Autoriteit de aangevoerde inbreuk
op of niet-toepassing van het Unierecht onderzoeken.

▼M2
Onverminderd de in artikel 35 vastgestelde bevoegdheden verstrekt de
bevoegde autoriteit aan de Autoriteit onverwijld alle informatie die de
Autoriteit nodig acht voor haar onderzoek, waaronder wat betreft de
wijze waarop de in artikel 1, lid 2, bedoelde handelingen worden toe
gepast in overeenstemming met het Unierecht.

▼B
3.
De Autoriteit kan, uiterlijk binnen twee maanden na de aanvang
van haar onderzoek, tot de betrokken bevoegde autoriteit een aanbeve
ling richten waarin wordt uiteengezet welke maatregelen nodig zijn om
aan het Unierecht te voldoen.

De bevoegde autoriteit brengt de Autoriteit binnen tien werkdagen na
ontvangst van de aanbeveling op de hoogte van de stappen die zij heeft
gedaan of voornemens is te doen om de inachtneming van het Unierecht
te verzekeren.

4.
Ingeval de bevoegde autoriteit binnen één maand na ontvangst van
de aanbeveling van de Autoriteit niet aan het Unierecht heeft voldaan,
kan de Commissie, na door de Autoriteit op de hoogte te zijn gebracht
of op eigen initiatief, een formeel advies uitbrengen op grond waarvan
de bevoegde autoriteit de maatregelen dient te nemen die nodig zijn om
het Unierecht na te leven. De Commissie houdt in haar formeel advies
rekening met de aanbeveling van de Autoriteit.
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▼B
De Commissie brengt een dergelijk formeel advies uit uiterlijk drie
maanden na het geven van de aanbeveling. De Commissie kan die
termijn met één maand verlengen.

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

5.
Binnen tien werkdagen na ontvangst van het in lid 4 bedoelde
formeel advies informeert de bevoegde autoriteit de Commissie en de
Autoriteit over de stappen die zij heeft gedaan of zal doen om dat
formeel advies na te leven.

6.
Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie volgens arti
kel 258 VWEU kan, ingeval een bevoegde autoriteit het in lid 4 be
doelde formeel advies niet binnen de daarin bepaalde termijn naleeft en
het nodig is deze niet-naleving tijdig te verhelpen om neutrale concur
rentievoorwaarden op de markt te behouden of te herstellen of de or
delijke werking en de integriteit van het financiële stelsel te verzekeren,
de Autoriteit, indien de toepasselijke eisen van de in artikel 1, lid 2,
genoemde handelingen op de financiële instellingen rechtstreeks toepas
selijk zijn, een tot een financiële instelling gericht individueel besluit
nemen op grond waarvan de financiële instelling de nodige maatregelen
dient te nemen om te voldoen aan haar verplichtingen volgens het
Unierecht, met inbegrip van de stopzetting van haar activiteiten.

Het besluit van de Autoriteit is in overeenstemming met het door de
Commissie ingevolge lid 4 uitgebrachte formeel advies.

7.
Op grond van lid 6 vastgestelde besluiten hebben voorrang op
eerdere besluiten die door de bevoegde autoriteiten over dezelfde aange
legenheid zijn vastgesteld.

Bij het nemen van maatregelen met betrekking tot aangelegenheden die
onderworpen worden aan een formeel advies ingevolge lid 4 of aan een
besluit ingevolge lid 6 conformeren de bevoegde autoriteiten zich aan
het formeel advies of het besluit, al naar het geval.

8.
De Autoriteit vermeldt in het in artikel 43, lid 5, bedoelde verslag
welke bevoegde autoriteiten en financiële instellingen de in lid 4 van dit
artikel bedoelde formele adviezen of de in lid 6 van dit artikel bedoelde
besluiten niet hebben nageleefd.

Artikel 18
Maatregelen in noodsituaties
▼M1
1.
In geval van ongunstige ontwikkelingen die de ordelijke werking
en de integriteit van de financiële markten of de stabiliteit van het
financiële stelsel in de Unie geheel of gedeeltelijk ernstig in gevaar
kunnen brengen, faciliteert de Autoriteit actief de door de bevoegde
toezichthoudende autoriteiten genomen maatregelen en coördineert zij,
voor zover dit nodig wordt geacht, alle door de desbetreffende bevoegde
toezichthoudende autoriteiten ondernomen handelingen.

02010R1093 — NL — 30.03.2019 — 006.001 — 18
▼M1
Om deze faciliterende en coördinerende rol te kunnen verrichten wordt
de Autoriteit volledig ingelicht over relevante ontwikkelingen en wordt
zij uitgenodigd om als waarnemer deel te nemen aan elke relevante
bijeenkomst van de desbetreffende bevoegde toezichthoudende autori
teiten.

▼B
2.
De Raad kan, na een verzoek van de Autoriteit, de Commissie of
het ESRB, in overleg met de Commissie en het ESRB en, voor zover
van toepassing, de ESA’s, een tot de Autoriteit gericht besluit nemen
waarin bepaald wordt dat er sprake is van een noodsituatie in de zin van
deze verordening. De Raad evalueert dat besluit met passende tussen
pozen en ten minste elke maand. Indien het besluit op het einde van een
periode van een maand niet wordt verlengd, verstrijkt het automatisch.
De Raad kan de noodsituatie te allen tijde voor beëindigd verklaren.

Indien het ESRB of de Autoriteit oordeelt dat er een noodsituatie kan
ontstaan, geven zij een aan de Raad gerichte vertrouwelijke aanbeveling
en leggen zij een beoordeling van de situatie voor. De Raad beoordeelt
vervolgens of het nodig is een vergadering bijeen te roepen. In dit
proces moet de geheimhouding worden gewaarborgd.

Indien de Raad bepaalt dat er sprake is van een noodsituatie, stelt hij het
Europees Parlement en de Commissie daarvan onverwijld naar behoren
in kennis.

▼M1
3.
Daar waar de Raad krachtens lid 2 een besluit heeft vastgesteld, en
in uitzonderlijke gevallen waarin gecoördineerde actie van de bevoegde
autoriteiten nodig is om te reageren op ongunstige ontwikkelingen die
de ordelijke werking en de integriteit van de financiële markten of de
stabiliteit van het financiële stelsel in de Unie geheel of gedeeltelijk
ernstig in gevaar kunnen brengen, kan de Autoriteit individuele beslui
ten vaststellen op grond waarvan bevoegde autoriteiten in overeenstem
ming met de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving de nodige maat
regelen dienen te nemen om deze ontwikkelingen aan te pakken, door
erop toe te zien dat de financiële instellingen en de bevoegde autoritei
ten aan de in die wetgeving vervatte verplichtingen voldoen.

▼B
4.
Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie volgens arti
kel 258 VWEU kan, wanneer een bevoegde autoriteit het in lid 3 be
doelde besluit van de Autoriteit niet binnen de in dat besluit vast
gestelde termijn naleeft, de Autoriteit, ingeval de desbetreffende eisen
die zijn vastgesteld in de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgevingshan
delingen, daaronder begrepen de technische reguleringsnormen en tech
nische uitvoeringsnormen die zijn vastgesteld overeenkomstig die han
delingen, rechtstreeks toepasselijk zijn op financiële instellingen, een tot
een financiële instelling gericht individueel besluit nemen op grond
waarvan de financiële instelling de nodige maatregelen dient te nemen
om te voldoen aan haar verplichtingen volgens die wetgeving, met
inbegrip van de stopzetting van haar activiteiten. Dit geldt uitsluitend
in situaties waarin een bevoegde autoriteit de in artikel 1, lid 2, be
doelde wetgevingshandelingen, daaronder begrepen de technische regu
leringsnormen en technische uitvoeringsnormen die zijn vastgesteld
overeenkomstig die handelingen, niet toepast, of toepast op een manier
die een kennelijke schending van die handelingen inhoudt die dringend
ongedaan moet worden gemaakt om de ordelijke werking en de inte
griteit van de financiële markten of de stabiliteit van het geheel of van
een deel van het financiële systeem in de Unie te herstellen.
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▼B
5.
Op grond van lid 4 vastgestelde besluiten hebben voorrang op
eerdere besluiten die door de bevoegde autoriteiten over dezelfde aange
legenheid zijn vastgesteld.

Maatregelen van de bevoegde autoriteiten met betrekking tot kwesties
die onderworpen worden aan een besluit ingevolge lid 3 of 4 dienen
verenigbaar te zijn met die besluiten.

Artikel 19
Schikking van meningsverschillen tussen bevoegde autoriteiten in
grensoverschrijdende situaties
▼M1
1.
Onverminderd de in artikel 17 vastgestelde bevoegdheden kan de
Autoriteit, indien een bevoegde autoriteit in procedureel of inhoudelijk
opzicht van mening verschilt over door een andere bevoegde autoriteit
genomen of niet genomen maatregelen in de gevallen die vermeld zijn
in de in artikel 1, lid 2, bedoelde Uniehandelingen, op verzoek van een
of meer betrokken bevoegde autoriteiten, die bevoegde autoriteiten bij
staan bij het bereiken van overeenstemming overeenkomstig de in de
leden 2 tot en met 4 van dit artikel vastgestelde procedure.

▼B
In de gevallen vermeld in de in artikel 1, lid 2, genoemde wetgeving en
indien op basis van objectieve criteria een verschil van mening tussen
de bevoegde autoriteiten van verschillende lidstaten kan worden vast
gesteld, kan de Autoriteit, op eigen initiatief, die autoriteiten bijstaan bij
het bereiken van overeenstemming overeenkomstig de in de leden 2 tot
en met 4 vastgestelde procedure.

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

3.
Indien de bevoegde autoriteiten er niet in geslaagd zijn tijdens de
in lid 2 bedoelde verzoeningsfase tot overeenstemming te komen, kan
de Autoriteit overeenkomstig de procedure van artikel 44, lid 1, derde
en vierde alinea, een besluit nemen dat de bevoegde autoriteiten ver
plicht specifieke maatregelen te nemen of van het nemen van maat
regelen af te zien om de zaak te schikken, met bindende werking
voor de betrokken bevoegde autoriteiten, teneinde de naleving van het
Unierecht te garanderen.

4.
Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie volgens arti
kel 258 VWEU kan, wanneer een bevoegde autoriteit het besluit van de
Autoriteit niet naleeft en er daardoor niet in slaagt te verzekeren dat een
financiële instelling voldoet aan de eisen die krachtens de in artikel 1,
lid 2, genoemde handelingen rechtstreeks op die instelling toepasselijk
zijn, de Autoriteit een tot die financiële instelling gericht individueel
besluit nemen op grond waarvan die financiële instelling de nodige
maatregelen dient te nemen om te voldoen aan haar verplichtingen op
grond van het Unierecht, met inbegrip van de stopzetting van haar
activiteiten.
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▼B
5.
Op grond van lid 4 vastgestelde besluiten hebben voorrang op
eerdere besluiten die door de bevoegde autoriteiten over dezelfde aange
legenheid zijn vastgesteld. Maatregelen van de bevoegde autoriteiten
met betrekking tot feiten die onderworpen worden aan een besluit inge
volge lid 3 of lid 4 dienen verenigbaar te zijn met die besluiten.
6.
De voorzitter van de Autoriteit vermeldt in het in artikel 50, lid 2,
bedoelde verslag de aard en het type van de meningsverschillen tussen
bevoegde autoriteiten, de bereikte overeenkomsten en de besluiten die
genomen zijn om die meningsverschillen te schikken.

Artikel 20
Schikking van intersectorale meningsverschillen tussen bevoegde
autoriteiten
Het Gemengd Comité schikt overeenkomstig de procedure van de ar
tikelen 19 en 56 intersectorale meningsverschillen die kunnen ontstaan
tussen bevoegde autoriteiten als omschreven in artikel 4, punt 2), van
deze verordening, van Verordening (EU) nr. 1094/2010 respectievelijk
Verordening (EU) nr. 1095/2010.
▼M1
Artikel 20 bis
Convergentie van procedures voor toetsing door toezichthouders
De Autoriteit bevordert binnen haar bevoegdheden de convergentie van
de procedures van toezichthouders voor toetsing en evaluatie in over
eenstemming met Richtlijn 2013/36/EU teneinde in de Unie sterke toe
zichtnormen tot stand te brengen.
▼B
Artikel 21
Colleges van toezichthouders
▼M1
1.
De Autoriteit bevordert binnen haar bevoegdheden de efficiënte,
effectieve en consistente werking van de in Verordening (EU)
nr. 575/2013 en Richtlijn 2013/36/EU [CRR] bedoelde colleges van
toezichthouders en bevordert de consistentie toepassing van het Unie
recht door alle colleges van toezichthouders. Teneinde te komen tot
convergentie wat betreft beste praktijken inzake toezicht, bevordert de
Autoriteit gezamenlijke toezichtplannen en gezamenlijke onderzoeken
en kan het personeel van de Autoriteit deelnemen aan de activiteiten
van de colleges van toezichthouders, inclusief inspecties ter plaatse, die
door twee of meer bevoegde autoriteiten gezamenlijk worden uitge
voerd.
2.
De Autoriteit neemt het voortouw bij het realiseren van een con
sistente werking van de colleges van toezichthouders voor grensover
schrijdende instellingen in de gehele Unie, rekening houdend met het
systeemrisico dat de in artikel 23 bedoelde financiële instellingen op
leveren, en belegt zo nodig een vergadering van een college.
▼B
Voor de toepassing van dit lid en van lid 1 van dit artikel wordt de
Autoriteit beschouwd als een „bevoegde autoriteit” in de zin van de
toepasselijke wetgeving.
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▼B
De Autoriteit kan:
a) alle relevante informatie verzamelen en delen in samenwerking met
de bevoegde autoriteiten om het werk van het college te vergemak
kelijken en een centraal systeem op te zetten en te beheren om deze
informatie beschikbaar te stellen aan de bevoegde autoriteiten in het
college;
b) Uniebrede stresstests overeenkomstig artikel 32 initiëren en coördi
neren om de veerkracht van financiële instellingen, met name het
systeemrisico dat de in artikel 23 bedoelde financiële instellingen
opleveren, bij ongunstige marktontwikkelingen te beoordelen, en
een beoordeling te verrichten van de mogelijkheid dat het systeem
risico toeneemt in stresssituaties, waarbij ervoor wordt gezorgd dat
op nationaal niveau bij het houden van dergelijke tests een zo con
sistent mogelijke methode wordt gevolgd, en indien nodig, aan de
bevoegde autoriteit een aanbeveling wordt gegeven om problemen
aan te pakken die bij de stresstest aan het licht zijn gekomen;
c) effectieve en efficiënte toezichtpraktijken bevorderen, inclusief het
evalueren van de risico’s waaraan financiële instellingen blootgesteld
zijn of zouden kunnen zijn als geconstateerd bij het toezichtproces of
in stresssituaties;
d) toezicht houden, overeenkomstig de taken en bevoegdheden die in
deze verordening zijn vermeld, op de taken die door de bevoegde
autoriteiten worden uitgeoefend; en
e) verzoeken om verdere beraadslagingen in een college wanneer zij
van oordeel is dat een besluit zou resulteren in een incorrecte toe
passing van het Unierecht of niet zou bijdragen tot de doelstelling
van convergentie inzake toezichtpraktijken. Zij kan de consolide
rende toezichthouder tevens verzoeken een vergadering van het col
lege te organiseren of een punt toe te voegen aan de agenda van een
vergadering.
3.
De Autoriteit kan ontwerpen van technische reguleringsnormen en
technische uitvoeringsnormen opstellen om te zorgen voor uniforme
toepassingsvoorwaarden voor de bepalingen betreffende het functione
ren van colleges van toezichthouders, alsmede overeenkomstig artikel 16
vastgestelde richtsnoeren en aanbevelingen uitvaardigen ter bevordering
van de convergentie bij de werking van het toezicht en de door de
colleges van toezichthouders aangenomen beste praktijken.
4.
De Autoriteit kan met wettelijk bindende kracht bemiddelend op
treden om geschillen tussen bevoegde autoriteiten te beslechten over
eenkomstig de in artikel 19 omschreven procedure. De Autoriteit kan
overeenkomstig artikel 19 toezichtbesluiten nemen die rechtstreeks toe
passelijk zijn op de betrokken instelling.

Artikel 22
Algemene bepalingen
1.
De Autoriteit beraadt zich terdege op het systeemrisico als gede
finieerd in Verordening (EU) nr. 1092/2010. Zij pakt risico’s op ver
storing van de financiële dienstverlening aan wanneer deze verstoring:
a) veroorzaakt wordt door een verzwakking van het gehele financiële
systeem of van delen daarvan, en
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▼B
b) mogelijk ernstige negatieve gevolgen kan hebben voor de interne
markt en de reële economie.

De Autoriteit beraadt zich, waar passend, op de door het ESRB en
haarzelf ingestelde monitoring en beoordeling van systeemrisico’s en
reageert op de waarschuwingen en aanbevelingen van het ESRB, over
eenkomstig artikel 17 van Verordening (EU) nr. 1092/2010.

▼M1
1 bis.
De Autoriteit gaat op zijn minst jaarlijks na of het uitvoeren
van Uniebrede beoordelingen van de weerbaarheid van financiële instel
lingen, in overeenstemming met artikel 32, dienstig is en brengt het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie op de hoogte van
haar bevindingen. Wanneer degelijke Uniebrede beoordelingen worden
uitgevoerd en de Autoriteit het dienstig acht, maakt zij voor elke deel
nemende financiële instelling de resultaten bekend.

▼B
2.
De Autoriteit ontwikkelt in samenwerking met het ESRB een ge
meenschappelijke reeks kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren („risi
codashboard”) voor het vaststellen en meten van systeemrisico’s.

De Autoriteit ontwikkelt tevens een adequate regeling voor stresstests
die moeten helpen vaststellen welke instellingen een systeemrisico kun
nen opleveren. De betrokken instellingen worden onderworpen aan een
scherper toezicht en, voor zover nodig, de herstel- en afwikkelingspro
cedures bedoeld in artikel 25.

3.
Onverminderd de in artikel 1, lid 2, genoemde handelingen stelt
de Autoriteit zo nodig aanvullende richtsnoeren en aanbevelingen voor
financiële instellingen op, teneinde rekening te houden met het systeem
risico dat zij opleveren.

De Autoriteit zorgt ervoor dat het systeemrisico dat financiële instel
lingen kunnen opleveren, in aanmerking wordt genomen bij de ontwik
keling van ontwerpen van technische reguleringsnormen en technische
uitvoeringsnormen op de gebieden die zijn vastgesteld in de in artikel 1,
lid 2, bedoelde wetgevingshandelingen.

4.
De Autoriteit kan op verzoek van een of meer bevoegde autori
teiten, het Europees Parlement, de Raad of de Commissie, of op eigen
initiatief, een onderzoek verrichten naar een bijzondere soort financiële
instelling, product of gedraging teneinde mogelijke bedreigingen van de
stabiliteit van het financiële stelsel te beoordelen en de betrokken be
voegde autoriteiten passende aanbevelingen voor maatregelen te doen.

Daartoe kan de Autoriteit gebruikmaken van de bevoegdheden die haar
krachtens deze verordening, met inbegrip van artikel 35, zijn verleend.

5.
Het Gemengd Comité zorgt voor de algemene en sectoroverschrij
dende coördinatie van de activiteiten die op grond van dit artikel wor
den verricht.
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▼B
Artikel 23
Vaststelling en meting van systeemrisico
1.
De Autoriteit stelt in overleg met het ESRB criteria vast voor de
vaststelling en meting van systeemrisico, alsook een adequate regeling
voor stresstests die een beoordeling omvat van de mogelijkheid dat het
systeemrisico dat financiële instellingen opleveren, in stresssituaties toe
neemt. De financiële instellingen die een systeemrisico kunnen opleve
ren, worden onderworpen aan een scherper toezicht en, voor zover
nodig, de herstel- en afwikkelingsprocedures bedoeld in artikel 25.
2.
De Autoriteit houdt bij het opstellen van criteria voor de vaststel
ling en meting van het systeemrisico dat financiële instellingen opleve
ren ten volle rekening met de internationale methoden op dat gebied,
onder meer de methoden die zijn opgesteld door de Raad voor Finan
ciële stabiliteit, het Internationaal Monetair Fonds en de Bank voor
Internationale Betalingen.

Artikel 24
Permanente capaciteit om te reageren op systeemrisico’s
1.
De Autoriteit zorgt ervoor dat zij over een gespecialiseerde en
permanente capaciteit beschikt om doeltreffend te reageren op het ont
staan van systeemrisico’s als bedoeld in de artikelen 22 en 23, met
name wat betreft instellingen die een systeemrisico opleveren.
2.
De Autoriteit vervult de taken die haar in deze verordening en de
in artikel 1, lid 2, bedoelde wetgeving zijn toevertrouwd, en draagt bij
tot het instellen van een coherente en gecoördineerde regeling voor
crisismanagement en -afwikkeling in de Unie.

Artikel 25
Herstel- en afwikkelingsprocedures
▼M1
1.
De Autoriteit draagt bij tot en neemt actief deel in de ontwikkeling
en coördinatie van doeltreffende, consistente en geactualiseerde herstelen afwikkelingsplannen voor financiële instellingen. Wanneer hierin is
voorzien in de in artikel 1, lid 2, bedoelde Uniehandelingen, draagt de
Autoriteit bij tot de ontwikkeling van procedures voor noodsituaties en
preventieve maatregelen teneinde het systeemeffect van het failliet gaan
van financiële instellingen zo beperkt mogelijk te houden.
▼M4
1 bis.
De Autoriteit kan collegiale toetsingen van de uitwisseling van
informatie en van de gezamenlijke activiteiten van de in de Verordening
(EU) nr. 806/2014 bedoelde afwikkelingsraad en nationale afwikkelings
autoriteiten van lidstaten die niet aan het gemeenschappelijk afwikke
lingmechanisme deelnemen, in de afwikkeling van grensoverschrijdende
groepen organiseren en voeren, teneinde de resultaten doeltreffender en
samenhangender te maken. De Autoriteit ontwikkelt te dien einde me
thoden om objectieve beoordeling en vergelijking mogelijk te maken.
▼B
2.
De Autoriteit kan beste praktijken vaststellen die ertoe strekken de
afwikkeling van failliet gaande instellingen en in het bijzonder grens
overschrijdende groepen te vergemakkelijken, volgens methoden die
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▼B
besmetting voorkomen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de passende
instrumenten, inclusief de nodige middelen, beschikbaar zijn, en die het
mogelijk maken de instelling of de groep op een ordelijke, kosteneffi
ciënte en tijdige manier af te wikkelen.
3.
De Autoriteit kan overeenkomstig de procedure van de artikelen 10
tot en met 15 technische reguleringsnormen en technische uitvoerings
normen vaststellen als omschreven in de in artikel 1, lid 2, bedoelde
wetgevingshandelingen.

Artikel 26
Europees systeem van depositogarantiestelsels
1.
De Autoriteit draagt bij tot de versterking van het Europees Sys
teem van nationale depositogarantiestelsels door te handelen krachtens
de bevoegdheden die haar bij deze verordening worden toegekend, ten
einde de juiste toepassing van Richtlijn 94/19/EG te waarborgen en er
zo voor te zorgen dat de nationale depositogarantiestelsels naar behoren
worden gefinancierd uit bijdragen van de financiële instellingen, met
inbegrip van financiële instellingen die binnen de Unie vestigingen
hebben en deposito’s in ontvangst nemen maar hun hoofdkantoor buiten
de Unie hebben, als bedoeld in Richtlijn 94/19/EG, en een hoog niveau
van bescherming te bieden aan alle depositohouders binnen een op
Unieniveau geharmoniseerd kader dat de stabiliserende en waarborgende
rol van onderlinge waarborgregelingen intact laat, voor zover deze be
antwoorden aan het Unierecht.
2.
Op depositogarantiestelsels is artikel 16 betreffende de bevoegd
heid van de Autoriteit tot het geven van richtsnoeren en aanbevelingen
van toepassing.
3.
De Autoriteit kan overeenkomstig de procedure van de artikelen 10
tot en met 15 technische reguleringsnormen en technische uitvoerings
normen vaststellen als omschreven in de in artikel 1, lid 2, bedoelde
wetgevingshandelingen.
4.
Bij de evaluatie van deze verordening als bedoeld in artikel 81
wordt met name de convergentie met het Europees systeem van depo
sitogarantiestelsels onderzocht.

Artikel 27
Europees systeem van afwikkelings- en financieringsregelingen in de
banksector
1.
De Autoriteit draagt bij tot het ontwikkelen van methoden voor de
afwikkeling van failliet gaande financiële instellingen, met name indien
deze een systeemrisico kunnen opleveren, die besmetting voorkomen,
die de ordelijke en tijdige afbouw van die instellingen mogelijk maken
en die, in voorkomend geval, coherente en geloofwaardige financie
ringsmechanismen omvatten.
▼M1
2.
De Autoriteit beoordeelt de noodzaak van een systeem van co
herente, solide en geloofwaardige financieringsmechanismen, met pas
sende financieringsinstrumenten, gekoppeld aan een reeks gecoördi
neerde regelingen voor crisismanagement.
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▼B
De Autoriteit draagt bij tot de werkzaamheden betreffende aangelegen
heden in verband met gelijke marktvoorwaarden en de cumulatieve
gevolgen van stelsels van heffingen op en bijdragen van financiële
instellingen, die zouden kunnen worden ingevoerd om een eerlijke las
tenverdeling te garanderen, en van stimulansen om systeemrisico’s in te
dammen, als onderdeel van een coherent en geloofwaardig afwikke
lingskader.
Bij de evaluatie van deze verordening als bedoeld in artikel 81 wordt
met name nagegaan of de rol van de Autoriteit in het kader van crisis
preventie, -management en -afwikkeling kan worden versterkt en, indien
nodig, of een Europees afwikkelingsfonds dient te worden opgericht.
Artikel 28
Delegatie van taken en verantwoordelijkheden
1.
Bevoegde autoriteiten kunnen, met instemming van de gedele
geerde taken en verantwoordelijkheden aan de Autoriteit of andere be
voegde autoriteiten delegeren overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
De lidstaten kunnen specifieke regelingen betreffende de delegatie van
verantwoordelijkheden vaststellen waaraan moet zijn voldaan voordat
hun bevoegde autoriteiten dergelijke delegatieovereenkomsten sluiten,
en kunnen de werkingssfeer van de delegatie beperken tot hetgeen nodig
is om effectief toezicht op grensoverschrijdende financiële instellingen
of groepen mogelijk te maken.
2.
De Autoriteit stimuleert en vergemakkelijkt de delegatie van taken
en verantwoordelijkheden tussen bevoegde autoriteiten door de taken en
verantwoordelijkheden aan te wijzen welke kunnen worden gedelegeerd
of gezamenlijk uitgeoefend en door beste praktijken te bevorderen.
3.
De delegatie van verantwoordelijkheden resulteert in een nieuwe
toewijzing van de bevoegdheden die in de in artikel 1, lid 2, bedoelde
handelingen zijn vastgesteld. Het recht van de gedelegeerde autoriteit is
van toepassing op de procedure, de handhaving en de administratieve en
gerechtelijke toetsing van de gedelegeerde verantwoordelijkheden.
4.
De bevoegde autoriteiten brengen de Autoriteit op de hoogte van
delegatieovereenkomsten die zij voornemens zijn te sluiten. Zij voeren
de overeenkomsten niet eerder dan één maand na het op de hoogte
brengen van de Autoriteit uit.
De Autoriteit kan binnen één maand na op de hoogte te zijn gebracht
een advies over de voorgenomen overeenkomst geven.
De Autoriteit publiceert op passende manieren elke delegatieovereen
komst zoals door de bevoegde autoriteiten gesloten, om te verzekeren
dat alle betrokken partijen op passende wijze op de hoogte worden
gebracht.
Artikel 29
Gemeenschappelijke toezichtcultuur
1.
De Autoriteit speelt een actieve rol in het opbouwen van een
gemeenschappelijke toezichtcultuur van de Unie en consistente toezicht
praktijken alsmede in het verzekeren van uniforme procedures en con
sistente benaderingen in geheel de Unie. De Autoriteit voert ten minste
de volgende activiteiten uit:
a) verlenen van adviezen aan bevoegde autoriteiten;
b) bevorderen van een effectieve bilaterale en multilaterale uitwisseling
van informatie tussen bevoegde autoriteiten, met inachtneming van
de toepasselijke bepalingen inzake geheimhouding en gegevens
bescherming waarin de desbetreffende Uniewetgeving voorziet;
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▼B
c) bijdragen tot de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande en uni
forme toezichtnormen, daaronder begrepen verslagleggingsnormen
en internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig
artikel 1, lid 3;
d) evalueren van de toepassing van de desbetreffende door de Com
missie vastgestelde technische reguleringsnormen en technische uit
voeringsnormen en van de door de Autoriteit gegeven richtsnoeren
en aanbevelingen, en in voorkomend geval voorstellen van wijzigin
gen; en
e) opzetten van sectorale en sectoroverschrijdende opleidingsprogram
ma’s, vergemakkelijken van de uitwisseling van personeelsleden en
aanmoedigen van de bevoegde autoriteiten om intensiever gebruik te
maken van detacheringsregelingen en andere instrumenten.
2.
De Autoriteit kan in voorkomend geval nieuwe praktische instru
menten en convergentiehulpmiddelen ontwikkelen ter bevordering van
gemeenschappelijke toezichtbenaderingen en -praktijken.
▼M1
Om tot een gemeenschappelijke toezichtcultuur te komen ontwikkelt en
actualiseert de Autoriteit, rekening houdend met veranderende bedrijfs
praktijken en bedrijfsmodellen van financiële instellingen, een Europees
handboek voor het toezicht op financiële instellingen voor de gehele
Unie. Het Europese handboek voor het toezicht geeft de beste toezicht
praktijken inzake methodieken en werkwijzen weer.
▼B
Artikel 30
Collegiale toetsingen van bevoegde autoriteiten
1.
De Autoriteit organiseert en houdt periodiek collegiale toetsingen
van sommige of alle activiteiten van bevoegde autoriteiten om de con
sistentie in de toezichtresultaten verder te versterken. Hiertoe ontwikkelt
de Autoriteit methoden om een objectieve beoordeling en vergelijking
tussen de aan toetsing onderworpen autoriteiten mogelijk te maken. Bij
de collegiale toetsingen wordt rekening gehouden met beschikbare in
formatie en reeds uitgevoerde evaluaties betreffende de betrokken be
voegde autoriteit.
2.
De collegiale toetsing omvat een beoordeling van onder meer,
maar niet beperkt tot:
a) de adequaatheid van de regelingen van de bevoegde autoriteit op het
gebied van hulpmiddelen en bestuur, vooral met het oog op de
effectieve toepassing van de in de artikelen 10 tot en met 15 ge
noemde technische reguleringsnormen en technische uitvoeringsnor
men en de in artikel 1, lid 2, genoemde handelingen en de capaciteit
om op marktontwikkelingen te reageren;
b) de mate van convergentie die in de toepassing van het Unierecht en
in de toezichtpraktijk, daaronder begrepen de op grond van de ar
tikelen 10 tot en met 16 vastgestelde technische reguleringsnormen
en technische uitvoeringsnormen, richtsnoeren en aanbevelingen, is
bereikt, en de mate waarin de toezichtpraktijk de in het Unierecht
vastgestelde doelstellingen bereikt;
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▼B
c) door sommige bevoegde autoriteiten ontwikkelde beste praktijken
waarvan de navolging voor andere bevoegde autoriteiten nuttig kan
zijn;
d) de effectiviteit en de mate van convergentie die bereikt worden met
betrekking tot de handhaving van de bepalingen die zijn goedge
keurd ter uitvoering van het recht van de Unie, met inbegrip van
de administratiefrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen die zijn
ingesteld jegens personen die verantwoordelijkheid dragen voor het
niet-naleven van deze bepalingen.
▼M1
3.
Op basis van een collegiale toetsing kan de Autoriteit uit hoofde
van artikel 16 richtsnoeren en aanbevelingen geven. Overeenkomstig
artikel 16, lid 3, streven de bevoegde autoriteiten ernaar deze richtsnoe
ren en aanbevelingen op te volgen. Bij het opstellen van ontwerpen van
technische regulerings- of uitvoeringsnormen overeenkomstig de artike
len 10 tot en met 15 houdt de Autoriteit rekening met het resultaat van
de collegiale toetsing alsmede met alle andere informatie die zij bij de
uitvoering van haar taken heeft verkregen, om te zorgen voor conver
gentie in de richting van de normen en de praktijken met de hoogste
kwaliteit.
3 bis.
De Autoriteit legt de Commissie een advies voor indien uit de
collegiale toetsing of andere informatie die zij bij de uitvoering van haar
taken heeft verkregen, blijkt dat er een wetgevingsinitiatief nodig is
voor de nadere harmonisatie van prudentiële regels.
▼B
4.
De Autoriteit maakt de beste praktijken die naar voren komen uit
die collegiale toetsingen, openbaar. Daarenboven kunnen alle andere
resultaten van collegiale toetsingen bekend worden gemaakt, voor zover
de bevoegde autoriteit die het voorwerp uitmaakt van de collegiale
toetsing, daarmee instemt.

Artikel 31
Coördinerende functie
De Autoriteit vervult een algemene coördinerende rol tussen bevoegde
autoriteiten, met name in omstandigheden waar ongunstige ontwikkelin
gen de ordelijke werking en de integriteit van de financiële markten of
de stabiliteit van het financiële stelsel in de Unie in gevaar kunnen
brengen.
De Autoriteit bevordert een gecoördineerde reactie van de Unie, onder
meer door:
a) de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten te
vergemakkelijken;
▼M1
b) de reikwijdte vast te stellen en in voorkomend geval de betrouw
baarheid te controleren van informatie die aan alle betrokken be
voegde autoriteiten ter beschikking moet worden gesteld;
▼B
c) onverminderd artikel 19, op verzoek van de bevoegde autoriteiten of
op eigen initiatief niet-bindende bemiddeling te verrichten;
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▼M1
d) het ESRB, de Raad en de Commissie onverwijld op de hoogte
brengen van elke mogelijke noodsituatie;
e) alle passende maatregelen te treffen in geval van ontwikkelingen die
de werking van de financiële markten in gevaar kunnen brengen met
het oog op de coördinatie van acties van de relevante bevoegde
autoriteiten;
f) de informatie centraal te verzamelen die overeenkomstig de artikelen
21 en 35 van de bevoegde autoriteiten is ontvangen als uitvloeisel
van de wettelijke rapportageverplichtingen van instellingen. De Au
toriteit deelt deze informatie met de andere betrokken bevoegde
autoriteiten.
▼B
Artikel 32
Beoordeling van marktontwikkelingen
1.
De Autoriteit volgt en beoordeelt de marktontwikkelingen op haar
bevoegdheidsgebied en brengt waar nodig de Europese toezichthou
dende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspen
sioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autori
teit voor effecten en markten), het ESRB en het Europees Parlement, de
Raad en de Commissie op de hoogte van microprudentiële trends, po
tentiële risico’s en zwakke plekken. De Autoriteit neemt in haar beoor
deling een economische analyse op van de markten waarop financiële
instellingen opereren, en een beoordeling van de gevolgen van moge
lijke marktontwikkelingen voor die instellingen.
▼M1
2.
De Autoriteit neemt, in samenwerking met het ESRB, het initiatief
tot, en coördineert, het Uniebreed beoordelen van de weerbaarheid van
financiële instellingen bij ongunstige marktontwikkelingen. Hiertoe ont
wikkelt zij:
a) gemeenschappelijke methodieken voor het beoordelen van het effect
van economische scenario's op de financiële positie van een instel
ling;
b) gemeenschappelijke benaderingen voor communicatie over de resul
taten van deze beoordelingen van de veerkracht van financiële in
stellingen;
c) gemeenschappelijke methodieken ter beoordeling van het effect van
bepaalde producten en distributieprocessen op een instelling; alsmede
d) gemeenschappelijke methodieken voor de waardebepaling van de
activa, indien dit voor de stresstests nodig wordt geacht.
▼B
3.
Onverminderd de in Verordening (EU) nr. 1092 /2010 vastgestelde
taken van het ESRB verstrekt de Autoriteit op haar bevoegdheidsgebied
ten minste eenmaal per jaar en voor zover nodig vaker aan het Europees
Parlement, de Raad, de Commissie en het ESRB beoordelingen van
trends, potentiële risico’s en zwakke plekken.

02010R1093 — NL — 30.03.2019 — 006.001 — 29
▼B
De Autoriteit neemt in deze beoordelingen een indeling van de voor
naamste risico’s en zwakke plekken op en beveelt in voorkomend geval
preventieve of remediërende maatregelen aan.
▼M1
3 bis.
Voor de uitvoering van de Uniebrede beoordeling van de
weerbaarheid van financiële instellingen uit hoofde van dit artikel,
kan de Autoriteit in overeenstemming met artikel 35 en behoudens de
daarin vervatte voorwaarden rechtstreeks informatie bij de financiële
instellingen opvragen. Zij kan voorts verlangen dat de bevoegde auto
riteiten specifieke controles uitvoeren. Zij kan bevoegde autoriteiten
verzoeken om inspecties ter plaatse uit te voeren, en kan deelnemen
aan dergelijke inspecties ter plaatse overeenkomstig de voorwaarden van
artikel 21 en behoudens de daarin vervatte voorwaarden, teneinde toe te
zien op de vergelijkbaarheid en de betrouwbaarheid van methoden,
praktijken en resultaten.
3 ter.
De Autoriteit kan de bevoegde autoriteiten verzoeken dat zij
financiële instellingen verplichten om de informatie die zij op grond van
lid 3 bis moeten verstrekken, aan een onafhankelijke audit te onder
werpen.
▼B
4.
De Autoriteit brengt over sectoroverschrijdende ontwikkelingen,
risico’s en zwakke plekken adequaat verslag uit door via het Gemengd
Comité nauw samen te werken met de Europese toezichthoudende au
toriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen)
en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor
effecten en markten).

Artikel 33
Internationale betrekkingen
1.
Onverminderd de respectieve bevoegdheden van de instellingen
van de lidstaten en de Unie kan de Autoriteit contacten ontwikkelen
met toezichthoudende autoriteiten, internationale organisaties en over
heidsinstanties van derde landen, en met hen administratieve regelingen
sluiten. Deze regelingen scheppen geen wettelijke verplichtingen voor
de Unie en haar lidstaten, en zij beletten lidstaten en hun bevoegde
autoriteiten niet om bilaterale en multilaterale regelingen te sluiten
met deze derde landen.
2.
De Autoriteit verleent bijstand bij het opstellen van equivalentie
besluiten betreffende toezichtregelingen in derde landen overeenkomstig
de in artikel 1, lid 2, genoemde handelingen.
3.
De Autoriteit vermeldt in het in artikel 43, lid 5, bedoelde verslag
de administratieve regelingen die met internationale organisaties of
overheidsinstanties in derde landen zijn overeengekomen, en de bijstand
die is verleend bij de voorbereiding van equivalentiebesluiten.

Artikel 34
Andere taken
1.
De Autoriteit kan op verzoek van het Europees Parlement, de
Raad of de Commissie of op eigen initiatief aan het Europees Parle
ment, de Raad en de Commissie advies verstrekken over alle aange
legenheden die verband houden met haar bevoegdheidsgebied.
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▼B
2.
Met betrekking tot prudentiële beoordelingen van fusies en over
names die onder de werkingssfeer van Richtlijn 2006/48/EG, zoals ge
wijzigd bij Richtlijn 2007/44/EG, vallen en waarvoor op grond van die
richtlijn overleg tussen de bevoegde autoriteiten van twee of meer lid
staten vereist is, kan de Autoriteit op verzoek van een van de betrokken
bevoegde autoriteiten een advies verlenen en publiceren over een pru
dentiële beoordeling, behalve wat betreft de criteria genoemd in arti
kel 19 bis, lid 1, onder e), van Richtlijn 2006/48/EG. Het advies wordt
snel uitgebracht en in elk geval voor het einde van de beoordelings
periode als bedoeld in Richtlijn 2006/48/EG, zoals gewijzigd bij Richt
lijn 2007/44/EG. Artikel 35 is van toepassing op alle vlakken waarop de
Autoriteit advies kan uitbrengen.

Artikel 35
Verzamelen van informatie
▼M1
1.
Op verzoek van de Autoriteit verstrekken de bevoegde autoriteiten
aan de Autoriteit alle nodige informatie in de voorgeschreven vorm om
de haar bij deze verordening opgedragen taken uit te voeren, op voor
waarde dat zij rechtens inzage in de desbetreffende informatie kunnen
krijgen. De informatie moet correct, coherent, volledig en tijdig beschik
baar zijn.
2.
De Autoriteit kan ook verzoeken dat de informatie op gezette
tijden en volgens gespecificeerde formats of middels vergelijkbare
door de Autoriteit goedgekeurde sjablonen wordt verstrekt. Voor deze
verzoeken wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van gemeenschappe
lijke formats.
3.
Op een naar behoren gerechtvaardigd verzoek van een bevoegde
autoriteit verstrekt de Autoriteit de informatie die nodig is om de be
voegde autoriteit in staat te stellen haar taken uit te voeren, overeen
komstig de verplichtingen inzake beroepsgeheim als vastgelegd in sec
torale wetgeving en in artikel 70.
▼B
4.
Voordat er overeenkomstig dit artikel om informatie wordt ge
vraagd en om dubbele rapportageverplichtingen te vermijden, maakt
de Autoriteit gebruik van de bestaande statistieken, zoals opgemaakt
en verspreid door het Europees statistisch systeem en het Europees
Stelsel van centrale banken.
5.
Ingeval de bevoegde autoriteiten informatie niet of niet tijdig be
schikbaar stellen, kan de Autoriteit een naar behoren gerechtvaardigd en
met redenen omkleed verzoek richten tot andere toezichthoudende au
toriteiten, tot het ministerie dat verantwoordelijk is voor financiën, voor
zover dit over toezichtinformatie beschikt, tot de nationale centrale bank
of tot het bureau voor de statistiek van de betrokken lidstaat.
▼M1
6.
Indien complete of correcte informatie niet beschikbaar is of niet
tijdig beschikbaar wordt gesteld in overeenstemming met lid 1 of lid 5,
kan de Autoriteit, middels een naar behoren gerechtvaardigd en met
redenen omkleed verzoek, de volgende instellingen rechtstreeks om
informatie verzoeken:
a) de desbetreffende financiële instellingen;
b) holdings of filialen van een relevante financiële instelling;
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▼M1
c) niet-gereguleerde operationele entiteiten binnen een financiële groep
of conglomeraat die van belang zijn voor de financiële activiteiten
van de desbetreffende financiële instellingen.
De geadresseerde van een dergelijk verzoek verstrekt de Autoriteit on
verwijld en zonder onnodige vertraging duidelijke, correcte en volledige
informatie.
▼B
De Autoriteit brengt de desbetreffende bevoegde autoriteiten op de
hoogte van verzoeken ingevolge dit lid en ingevolge lid 5.
Op verzoek van de Autoriteit verlenen de bevoegde autoriteiten aan de
Autoriteit bijstand bij het verzamelen van de informatie.
7.
De Autoriteit kan ingevolge dit artikel ontvangen vertrouwelijke
informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de haar bij deze
verordening opgedragen verplichtingen.
▼M1
7 bis.
Wanneer een uit hoofde van lid 6 aangezochte entiteit niet stipt
duidelijke, correcte en volledige informatie verstrekt, meldt de Autoriteit
dat aan de Europese Centrale Bank, indien van toepassing, en aan de
desbetreffende autoriteiten in de betrokken lidstaten, die overeenkomstig
de nationale wetgeving hun medewerking aan de Autoriteit verlenen om
volledige toegang te verkrijgen tot de informatie en originele documen
ten, boeken of bescheiden waar de aangezochte entiteit rechtens inzage
in heeft, teneinde de informatie te controleren.
▼B
Artikel 36
Verhouding met het ESRB
1.
De Autoriteit werkt nauw en op regelmatige basis met het ESRB
samen.
2.
De Autoriteit verstrekt het ESRB regelmatig en tijdig de informa
tie die nodig is voor de vervulling van zijn taken. Alle voor de ver
vulling van zijn taken benodigde gegevens die niet in een samengevatte
of geaggregeerde vorm beschikbaar zijn, worden na een met redenen
omkleed verzoek onverwijld aan het ESRB verstrekt, als bepaald in
artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1092/2010. De Autoriteit beschikt,
in samenwerking met het ESRB, over adequate interne procedures voor
de verzending van vertrouwelijke informatie, met name informatie be
treffende individuele financiële instellingen.
3.
De Autoriteit geeft, overeenkomstig de leden 4 en 5, een behoor
lijke follow-up aan waarschuwingen en aanbevelingen van het ESRB als
bedoeld in artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1092/2010.
4.
Bij ontvangst van een tot de Autoriteit gerichte waarschuwing of
aanbeveling van het ESRB roept de Autoriteit onverwijld een vergade
ring van de raad van toezichthouders bijeen en beoordeelt zij de im
plicaties van een dergelijke waarschuwing of aanbeveling voor de ver
vulling van haar taken.
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▼B
Zij neemt, volgens de toepasselijke besluitvormingsprocedure, een be
sluit over alle maatregelen die moeten worden genomen overeenkomstig
de bij deze verordening aan haar verleende bevoegdheden voor de be
handeling van de in de waarschuwingen en aanbevelingen aangewezen
kwesties.
▼M1
Indien de Autoriteit aan een aanbeveling geen gevolg geeft, motiveert
zij dit voor de Raad en het ESRB. Het ESRB stelt het Europees Parle
ment in kennis overeenkomstig artikel 19, lid 5, van Verordening (EU)
nr. 1092/2010.
▼B
5.
Bij ontvangst van een tot een bevoegde nationale toezichthou
dende autoriteit gerichte waarschuwing of aanbeveling van het ESRB
maakt de Autoriteit in voorkomend geval van de bij deze verordening
aan haar verleende bevoegdheden gebruik om een tijdige follow-up te
verzekeren.
Een adressaat die voornemens is de aanbevelingen van het ESRB niet
op te volgen, omkleedt zijn voornemen met redenen die hij voorlegt aan
en bespreekt met de raad van toezichthouders.
▼M1
Indien de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 17, lid 1, van
Verordening (EU) nr. 1092/2010 de Raad en het ESRB van de door
haar in antwoord op de aanbeveling van het ESRB genomen maatrege
len in kennis stelt, houdt zij naar behoren rekening met de zienswijzen
van de raad van toezichthouders en stelt zij tevens de Commissie op de
hoogte.
▼B
6.
Bij het vervullen van de in deze verordening vastgestelde taken
houdt de Autoriteit zoveel mogelijk rekening met de waarschuwingen
en aanbevelingen van het ESRB.

Artikel 37
Stakeholdergroep bankwezen
1.
Ter bevordering van het overleg met stakeholders op gebieden die
relevant zijn voor de taken van de Autoriteit, wordt een Stakeholder
groep bankwezen opgericht. De Stakeholdergroep bankwezen wordt
geraadpleegd over maatregelen die getroffen worden overeenkomstig
de artikelen 10 tot en met 15 inzake de technische reguleringsnormen
en technische uitvoeringsnormen en, indien nodig en voor zover zij
geen betrekking hebben op individuele financiële instellingen, overeen
komstig artikel 16 inzake richtsnoeren en aanbevelingen. Indien er drin
gend moet worden opgetreden en overleg onmogelijk blijkt, wordt de
Stakeholdergroep bankwezen daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte
gesteld.
▼M1
De Stakeholdergroep bankwezen komt op eigen initiatief telkens wan
neer dit nodig wordt geacht, en in elk geval ten minste viermaal per jaar
bijeen.
▼B
2.
In de Stakeholdergroep bankwezen, die uit 30 leden is samen
gesteld, zijn de krediet- en beleggingsinstellingen die in de Unie ope
reren, de vertegenwoordigers van hun werknemers, alsmede consumen
ten, gebruikers van bankdiensten en vertegenwoordigers van het
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▼B
mkb/kmo’s, evenwichtig vertegenwoordigd. Ten minste vijf van haar
leden zijn onafhankelijke vooraanstaande academici. Tien leden van
de groep vertegenwoordigen financiële instellingen en drie van hen
coöperatieve banken en spaarbanken.
3.
De leden van de Stakeholdergroep bankwezen worden op voor
dracht van de relevante stakeholders door de raad van toezichthouders
aangesteld. Bij het nemen van zijn besluit verzekert de raad van toe
zichthouders, rekening houdend met de mogelijkheden, een passende
geografische en genderbalans en vertegenwoordiging van stakeholders
uit de gehele Unie.
▼M1
4.
De Autoriteit verstrekt overeenkomstig artikel 70 en met inacht
neming van het beroepsgeheim alle nodige informatie, en zorgt voor
adequate secretariële ondersteuning van de Stakeholdergroep bank
wezen. Voor leden van de Stakeholdergroep bankwezen die een orga
nisatie zonder winstoogmerk vertegenwoordigen, met uitsluiting van
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, wordt een toereikende ver
goeding vastgesteld. Deze vergoeding komt op zijn minst overeen met
de vergoedingstarieven voor ambtenaren overeenkomstig Titel V, hoofd
stuk 1, bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de
regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de
Europese Unie (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (1) (Statuut van de
ambtenaren). De Stakeholdergroep bankwezen kan werkgroepen voor
technische aangelegenheden instellen. De ambtstermijn van de leden
van de Stakeholdergroep bankwezen bedraagt twee-en-een-half jaar,
waarna een nieuwe selectieprocedure plaatsvindt.
▼B
De leden van de Stakeholdergroep bankwezen kunnen twee opeenvol
gende ambtstermijnen vervullen.
5.
De Stakeholdergroep bankwezen verstrekt aan de Autoriteit opi
nies en advies over alle kwesties die verband houden met de taken van
de Autoriteit, met name wat betreft de in de artikelen 10 tot en met 16
en de artikelen 29, 30 en 32 vermelde taken.
6.
De Stakeholdergroep bankwezen stelt haar reglement van orde op
basis van overeenstemming onder een tweederdemeerderheid van de
leden vast.
7.
De Autoriteit maakt de opinies en het advies van de Stakeholder
groep bankwezen en de resultaten van haar raadplegingen openbaar.

Artikel 38
Vrijwaringsmaatregelen
1.
De Autoriteit verzekert dat een op grond van artikel 18 of arti
kel 19 vastgesteld besluit in geen enkel opzicht afbreuk doet aan de
budgettaire verantwoordelijkheden van de lidstaten.
2.
Wanneer een lidstaat meent dat een op grond van artikel 19, lid 3,
genomen besluit afbreuk doet aan zijn budgettaire verantwoordelijkhe
den, kan hij, binnen twee weken na kennisgeving aan de bevoegde
autoriteit van het besluit van de Autoriteit, de Autoriteit en de Com
missie ervan in kennis stellen dat de bevoegde autoriteit het besluit niet
zal uitvoeren.
(1) PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.

02010R1093 — NL — 30.03.2019 — 006.001 — 34
▼B
In zijn kennisgeving legt de lidstaat duidelijk en specifiek uit waarom
en hoe het besluit afbreuk doet aan zijn budgettaire verantwoordelijk
heden.
In geval van dergelijke kennisgeving wordt het besluit van de Autoriteit
opgeschort.
Binnen een termijn van één maand na kennisgeving door de lidstaat
brengt de Autoriteit de lidstaat ervan op de hoogte of zij haar besluit
handhaaft dan wel wijzigt of herroept. Indien het besluit wordt gehand
haafd of gewijzigd, verklaart de Autoriteit dat de budgettaire verant
woordelijkheden onverlet blijven.
Indien de Autoriteit haar besluit handhaaft, beslist de Raad, bij meer
derheid van de uitgebrachte stemmen, uiterlijk twee maanden nadat de
Autoriteit de lidstaat op de hoogte heeft gebracht als bepaald in de
vierde alinea, of het besluit van de Autoriteit wordt gehandhaafd.
Indien de Raad, na zich op de zaak te hebben beraden, geen besluit
neemt tot handhaving van het besluit van de Autoriteit, overeenkomstig
de vijfde alinea, komt het besluit van de Autoriteit te vervallen.
3.
Indien een lidstaat van oordeel is dat een op grond van artikel 18,
lid 3, genomen besluit afbreuk doet aan zijn budgettaire verantwoorde
lijkheden, kan hij de Autoriteit, de Commissie en de Raad, binnen drie
werkdagen na kennisgeving aan de bevoegde autoriteit van het besluit
van de Autoriteit, ervan in kennis stellen dat de bevoegde autoriteit het
besluit niet zal uitvoeren.
In zijn kennisgeving legt de lidstaat duidelijk en specifiek uit waarom
en hoe het besluit afbreuk doet aan zijn budgettaire verantwoordelijk
heden.
In geval van dergelijke kennisgeving wordt het besluit van de Autoriteit
opgeschort.
De Raad roept binnen tien werkdagen een vergadering bijeen en neemt,
met gewone meerderheid van de leden, een besluit over de vraag of het
besluit van de Autoriteit wordt herroepen.
Indien de Raad, na zich op de zaak te hebben beraden, overeenkomstig
de vierde alinea geen besluit tot herroeping van het besluit van de
Autoriteit neemt, wordt de opschorting van het besluit van de Autoriteit
beëindigd.
4.
Indien de Raad overeenkomstig lid 3 heeft besloten een op grond
van artikel 18, lid 3, genomen besluit van de Autoriteit niet te her
roepen, en de betrokken lidstaat nog steeds van oordeel is dat het besluit
van de Autoriteit afbreuk doet aan zijn budgettaire verantwoordelijkhe
den, kan die lidstaat de Commissie en de Autoriteit daarvan in kennis
stellen en de Raad verzoeken de kwestie opnieuw te bestuderen. De
betrokken lidstaat zet duidelijk de redenen uiteen waarom hij het niet
eens is met het besluit van de Raad.
Binnen vier weken na de in de eerste alinea bedoelde kennisgeving
bevestigt de Raad zijn oorspronkelijke besluit of neemt hij een nieuw
besluit overeenkomstig lid 3.
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▼B
De periode van vier weken kan door de Raad met nog eens vier weken
worden verlengd, indien de bijzondere omstandigheden van het geval
zulks vereisen.
5.
Misbruik van dit artikel, in het bijzonder met betrekking tot een
besluit van de Autoriteit dat geen aanzienlijke of wezenlijke budgettaire
gevolgen heeft, is verboden als zijnde onverenigbaar met de interne
markt.

Artikel 39
Besluitvormingsprocedures
1.
Alvorens de besluiten te nemen waarin deze verordening voorziet
brengt de Autoriteit alle individuele adressaten op de hoogte van haar
voornemen om het besluit te nemen en stelt zij een termijn vast waar
binnen de adressaat, terdege rekening houdend met de urgentie, com
plexiteit en mogelijke consequenties van de zaak, zijn standpunten over
de zaak kenbaar kan maken. Deze bepaling is van overeenkomstige
toepassing op de in artikel 17, lid 3, bedoelde aanbevelingen.
2.

De besluiten van de Autoriteit worden gemotiveerd.

3.
Adressaten van de besluiten van de Autoriteit worden op de
hoogte gebracht van de op grond van deze verordening beschikbare
rechtsmiddelen.
4.
De Autoriteit evalueert een eventueel besluit ingevolge artikel 18,
lid 3 of 4, regelmatig.
5.
Besluiten die de Autoriteit neemt ingevolge de artikelen 17, 18 of
19 worden bekendgemaakt en vermelden de identiteit van de bevoegde
autoriteit of financiële instelling in kwestie en de hoofdinhoud van het
besluit, tenzij een dergelijke openbaarmaking in strijd is met het legi
tieme belang van financiële instellingen bij de bescherming van hun
bedrijfsgeheimen, dan wel met het ordentelijk functioneren en de inte
griteit van de financiële markten of een serieuze bedreiging vormt voor
de stabiliteit van het gehele financiële stelsel van de Unie of een deel
daarvan.

HOOFDSTUK III
ORGANISATIE
AFDELING 1

Raad van toezichthouders
Artikel 40
Samenstelling
1.

De raad van toezichthouders bestaat uit:

a) de voorzitter, zonder stemrecht;
b) de hoofden van de nationale overheidsinstanties die bevoegd zijn
voor het toezicht op kredietinstellingen in elke lidstaat; deze hoofden
ontmoeten elkaar ten minste tweemaal per jaar persoonlijk;
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▼B
c) één vertegenwoordiger, zonder stemrecht, van de Commissie;
▼M1
d) een door de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank aan te
wijzen vertegenwoordiger, zonder stemrecht;
▼B
e) één vertegenwoordiger, zonder stemrecht, van het ESRB;
f) één vertegenwoordiger, zonder stemrecht, van elk van beide andere
Europese toezichthoudende autoriteiten.
2.
De raad van toezichthouders belegt regelmatig vergaderingen met
de Stakeholdergroep bankwezen, en wel ten minste tweemaal per jaar.
3.
Elke bevoegde autoriteit is verantwoordelijk voor de voordracht
uit haar midden van een plaatsvervanger op hoog niveau die het in lid 1,
onder b), bedoelde lid van de raad van toezichthouders kan vervangen
wanneer die persoon niet aanwezig kan zijn.
4.
Ingeval de in lid 1, onder b), bedoelde autoriteit geen centrale
bank is, kan het in lid 1, onder b), bedoelde lid van de raad van
toezichthouders besluiten zich te laten vergezellen door een, niet stem
gerechtigde, vertegenwoordiger van de centrale bank van de lidstaat.
▼M1
4 bis.
Bij besprekingen die geen betrekking hebben op individuele
financiële instellingen, zoals bedoeld in artikel 44, lid 4, kan de door de
raad van toezicht van de Europese Centrale Bank aangestelde vertegen
woordiger vergezeld worden van een tweede vertegenwoordiger van de
Europese Centrale Bank met deskundigheid op het gebied van taken van
centrale banken.
▼B
5.
In lidstaten waar meer dan één autoriteit bevoegd is voor het
toezicht op grond van deze verordening, worden die autoriteiten het
eens over een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Ingeval een
door de raad van toezichthouders te behandelen aangelegenheid niet
onder de bevoegdheid valt van de nationale autoriteit die door het in
lid 1, onder b), bedoelde lid wordt vertegenwoordigd, kan dat lid zich
laten vergezellen door een, niet stemgerechtigde, vertegenwoordiger van
de relevante nationale autoriteit.
6.
Het in lid 1, onder b), bedoelde lid van de raad van toezicht
houders kan, indien hij binnen het toepassingsgebied van Richtlijn
94/19/EG moet handelen, zich in voorkomend geval laten vergezellen
door een, niet stemgerechtigde, vertegenwoordiger van de relevante
organen die in elke lidstaat de depositogarantieregelingen beheren.
▼M3
Het in lid 1, onder b), bedoelde lid van de raad van toezichthouders kan,
wanneer hij binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2014/59/EU
handelt, zich in voorkomend geval laten vergezellen door een, niet
stemgerechtigde, vertegenwoordiger van de afwikkelingsautoriteit in
elke lidstaat.
▼M4
Om binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2014/59/EU op te tre
den, is de voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad waar
nemer bij de raad van toezichthouders.
▼B
7.
De raad van toezichthouders kan besluiten waarnemers toe te la
ten.
De uitvoerend directeur kan zonder stemrecht aan de vergaderingen van
de raad van toezichthouders deelnemen.
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▼B
Artikel 41
Interne comités en panels
1.
De raad van toezichthouders kan voor bepaalde aan de raad van
toezichthouders toegekende taken interne comités of panels oprichten en
kan voorzien in de delegatie van bepaalde welomschreven taken en
besluiten aan interne comités of panels, aan de raad van bestuur of
aan de voorzitter.
▼M1
1 bis.
Voor de toepassing van artikel 17 roept de raad van toezicht
houders een onafhankelijk panel bijeen dat bestaat uit de voorzitter van
de raad van toezichthouders en zes andere leden, die geen vertegen
woordiger zijn van de bevoegde autoriteit die een inbreuk op het Unie
recht zou hebben gepleegd en die noch een belang hebben bij de kwes
tie noch directe banden hebben met de betrokken bevoegde autoriteit.
Elk lid van het panel heeft één stem.
Een besluit van het panel wordt aangenomen wanneer minstens vier
leden van het panel voorstemmen.
2.
Voor de toepassing van artikel 19 roept de raad van toezichthou
ders een onafhankelijk panel bijeen dat bestaat uit de voorzitter van de
raad van toezichthouders en uit zes andere leden die geen vertegen
woordiger zijn van de bevoegde autoriteiten die bij het meningsverschil
betrokken zijn en die noch een belang bij het conflict noch directe
banden met de betrokken bevoegde autoriteiten hebben.
Elk lid van het panel heeft één stem.
Besluiten van het panel worden aangenomen wanneer minstens vier
leden van het panel voorstemmen.
3.
De panels, bedoeld in dit artikel, leggen de raad van toezichthou
ders een besluit krachtens artikel 17 of artikel 19 ter definitieve vast
stelling voor.
4.
De raad van toezichthouders stelt voor het in dit artikel bedoelde
panel een reglement van orde vast.
▼B
Artikel 42
Onafhankelijkheid
Bij de uitvoering van de bij deze verordening aan hen opgedragen taken
handelen de voorzitter en de stemgerechtigde leden van de raad van
toezichthouders onafhankelijk en objectief uitsluitend in het belang van
de Unie in haar geheel en vragen noch aanvaarden zij instructies van
instellingen of organen van de Unie, van de regering van een lidstaat of
van een ander publiek of privaat orgaan.
De lidstaten, de instellingen en organen van de Unie en andere publieke
of private organen doen geen pogingen invloed uit te oefenen op de
leden van de raad van toezichthouders bij het vervullen van hun taken.
▼M1
De eerste en de twee alinea laat de bij Verordening (EU) nr. 1024/2013
aan de Europese Centrale Bank opgedragen taken onverlet.
▼B
Artikel 43
Taken
1.
De raad van toezichthouders stuurt de werkzaamheden van de
Autoriteit en is belast met het nemen van de in hoofdstuk II bedoelde
besluiten.
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▼B
2.
De raad van toezichthouders stelt de adviezen, aanbevelingen en
besluiten vast en geeft het advies als bedoeld in hoofdstuk II.
3.

De raad van toezichthouders benoemt de voorzitter.

4.
De raad van toezichthouders stelt vóór 30 september van elk jaar
op basis van een voorstel van de raad van bestuur het werkprogramma
van de Autoriteit voor het komende jaar vast en zendt het ter informatie
aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.
Het werkprogramma wordt vastgesteld onverminderd de jaarlijkse be
grotingsprocedure en wordt bekendgemaakt.
5.
De raad van toezichthouders keurt, op basis van een voorstel van
de raad van bestuur, het jaarverslag inzake de werkzaamheden van de
Autoriteit, met inbegrip van de uitvoering van de taken van de voor
zitter, goed op grond van het in artikel 53, lid 7, genoemde ontwerpverslag en doet dit verslag uiterlijk op 15 juni van ieder jaar toekomen
aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, de Europese
Rekenkamer en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit ver
slag wordt openbaar gemaakt.
6.
De raad van toezichthouders stelt het meerjarenwerkprogramma
van de Autoriteit vast en zendt het ter informatie aan het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie.
Het meerjarenwerkprogramma wordt vastgesteld onverminderd de jaar
lijkse begrotingsprocedure en wordt bekendgemaakt.
7.
De raad van toezichthouders stelt de begroting vast overeenkom
stig artikel 63.
8.
De raad van toezichthouders oefent tuchtrechtelijk gezag over de
voorzitter en de uitvoerend directeur uit en kan hen respectievelijk over
eenkomstig artikel 48, lid 5, of artikel 51, lid 5, uit hun ambt ontslaan.

Artikel 44
Besluitvorming
▼M1
1.
De raad van toezichthouders besluit met gewone meerderheid van
zijn leden. Elk lid heeft één stem.
Met betrekking tot de in de artikelen 10 tot en met 16 genoemde
handelingen en de ingevolge artikel 9, lid 5, derde alinea, en hoofdstuk
VI en in afwijking van de eerste alinea van dit lid aangenomen maat
regelen en besluiten, besluit de raad van toezichthouders met gekwali
ficeerde meerderheid van zijn leden, als bepaald in artikel 16, lid 4, van
het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 3 van Protocol
nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen; die meerderheid omvat ten
minste een gewone meerderheid van zijn leden van bevoegde autoritei
ten uit lidstaten die deelnemende lidstaten zijn in de zin van artikel 2,
onder 1), van Verordening (EU) nr. 1024/2013 („deelnemende lidsta
ten”), en een gewone meerderheid van zijn leden van de bevoegde
autoriteiten uit lidstaten die niet-deelnemende lidstaten zijn in de zin
van artikel 2, punt 1, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 („niet-deel
nemende lidstaten”).
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▼M1
Met betrekking tot besluiten overeenkomstig de artikelen 17 en 19
wordt het door het panel voorgestelde besluit aangenomen met gewone
meerderheid van de raad van toezichthouders, welke bestaat uit een
gewone meerderheid van zijn leden van bevoegde autoriteiten uit deel
nemende lidstaten en een gewone meerderheid van zijn leden van be
voegde autoriteiten uit niet-deelnemende lidstaten.

Bij wijze van afwijking van de derde alinea wordt vanaf de datum
waarop vier of minder stemgerechtigde leden van bevoegde autoriteiten
uit niet-deelnemende lidstaten zijn, het door het panel voorgestelde
besluit vastgesteld bij een gewone meerderheid van de stemgerechtigde
leden van de raad van toezichthouders, die ten minste één stem omvat
van leden van bevoegde autoriteiten uit niet-deelnemende lidstaten.

Elk stemgerechtigd lid heeft één stem.

Met betrekking tot de samenstelling van het panel overeenkomstig ar
tikel 41, lid 2, streeft de raad van toezichthouders naar consensus. Bij
gebreke van consensus neemt de raad van toezichthouders besluiten bij
een meerderheid van drie vierde van zijn stemgerechtige leden. Elk
stemgerechtigd lid heeft één stem.

Met betrekking tot de op grond van artikel 18, leden 3 en 4, vast
gestelde besluiten en in afwijking van de eerste alinea van dit lid neemt
de raad van toezichthouders besluiten bij gewone meerderheid van zijn
stemgerechtigde leden, welke bestaat uit een gewone meerderheid van
zijn leden van bevoegde autoriteiten uit deelnemende lidstaten, en bij
gewone meerderheid van zijn leden van bevoegde autoriteiten uit nietdeelnemende lidstaten.

▼B
2.
De vergaderingen van de raad van toezichthouders worden door de
voorzitter, op eigen initiatief of op verzoek van ten minste een derde
van zijn leden bijeengeroepen, en worden door de voorzitter voorgeze
ten.

3.
De raad van toezichthouders stelt zijn reglement van orde vast en
maakt dit bekend.

▼M1
4.
De leden zonder stemrecht en de waarnemers, met uitzondering
van de voorzitter, de uitvoerend directeur en de door de raad van
toezicht van de Europese Centrale Bank benoemde vertegenwoordiger,
zijn niet aanwezig bij besprekingen in de raad van toezichthouders die
betrekking hebben op individuele financiële instellingen, tenzij anders
bepaald in artikel 75, lid 3, of de in artikel 1, lid 2, bedoelde han
delingen.

4 bis.
De voorzitter van de Autoriteit kan te allen tijde een stemming
houden. Onverminderd deze bevoegdheid en de effectiviteit van de
besluitvormingsprocedures van de Autoriteit, streeft de raad van toe
zichthouders van de Autoriteit naar consensus bij haar besluitvorming.
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▼B
AFDELING 2

Raad van bestuur
Artikel 45
Samenstelling
1.
De raad van bestuur is samengesteld uit de voorzitter en zes
andere leden van de raad van toezichthouders die door en uit de stemge
rechtigde leden van de raad van toezichthouders worden verkozen.
Elk lid van de raad van bestuur, uitgezonderd de voorzitter, heeft een
plaatsvervanger, die hem vervangt als hij niet aanwezig kan zijn.
▼M1
Het mandaat van de door de raad van toezichthouders verkozen leden
bedraagt tweeënhalf jaar. Deze termijn kan één keer worden verlengd.
De samenstelling van de raad van bestuur is evenwichtig en proportio
neel en vormt een afspiegeling van de gehele Unie. De raad van bestuur
telt ten minste twee vertegenwoordigers van niet-deelnemende lidstaten.
De mandaten zijn overlappend en er geldt een passend roulatiesysteem.
▼B
2.
Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een
meerderheid van de aanwezige leden. Elk lid heeft één stem.
De uitvoerend directeur en een vertegenwoordiger van de Commissie
nemen deel aan de bijeenkomsten van de raad van bestuur, maar hebben
geen stemrecht.
De vertegenwoordiger van de Commissie is stemgerechtigd voor de in
artikel 63 bedoelde aangelegenheden.
De raad van bestuur stelt zijn reglement van orde vast en maakt het
bekend.
3.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden door de voor
zitter op zijn initiatief of op verzoek van ten minste een derde van de
leden bijeengeroepen en worden voorgezeten door de voorzitter.
De raad van bestuur komt voorafgaand aan iedere vergadering van de
raad van toezichthouders bijeen en zo vaak als de raad van bestuur dit
nodig acht. De raad van bestuur komt ten minste vijf keer per jaar
bijeen.
4.
De leden van de raad van bestuur kunnen zich op de door het
reglement van orde van de raad bepaalde wijze laten bijstaan door
adviseurs of deskundigen. De niet-stemgerechtigde leden, met uitzon
dering van de uitvoerend directeur, wonen de besprekingen in de raad
van bestuur over individuele financiële instellingen niet bij.

Artikel 46
Onafhankelijkheid
De leden van de raad van bestuur handelen onafhankelijk en objectief
uitsluitend in het belang van de Unie als geheel en vragen noch aan
vaarden instructies van instellingen of organen van de Unie, van de
regering van een lidstaat of van enig ander publiek of privaat orgaan.
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▼B
Lidstaten, instellingen of organen van de Unie of andere publieke of
private organen doen geen pogingen invloed uit te oefenen op de leden
van de raad van bestuur bij het vervullen van hun taken.

Artikel 47
Taken
1.
De raad van bestuur ziet erop toe dat de Autoriteit haar opdracht
vervult en de haar opgedragen werkzaamheden verricht overeenkomstig
de in deze verordening vastgelegde voorwaarden.
2.
De raad van bestuur legt een jaarlijks en een meerjarig werkpro
gramma ter goedkeuring voor aan de raad van toezichthouders.
3.
De raad van bestuur oefent zijn begrotingsbevoegdheden uit over
eenkomstig de artikelen 63 en 64.
▼M1
4.
De raad van bestuur stelt het personeelsbeleid van de Autoriteit
vast en krachtens artikel 68, lid 2, de nodige maatregelen voor de ten
uitvoerlegging van het Statuut van de ambtenaren.
▼B
5.
De raad van bestuur stelt de bijzondere bepalingen vast inzake het
recht van toegang tot de documenten van de Autoriteit overeenkomstig
artikel 72.
6.
De raad van bestuur legt een jaarverslag over de activiteiten van
de Autoriteit, met inbegrip van de uitvoering van de taken van de
voorzitter, op basis van het in artikel 53, lid 7, bedoelde ontwerpverslag,
ter goedkeuring voor aan de raad van toezichthouders.
7.
De raad van bestuur stelt zijn reglement van orde vast en maakt
het bekend.
8.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van de bezwaar
commissie overeenkomstig artikel 58, leden 3 en 5.

AFDELING 3

voorzitter
Artikel 48
Benoeming en taken
1.
De Autoriteit wordt vertegenwoordigd door een voorzitter, die een
voltijds, onafhankelijk deskundige is.
De voorzitter is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de werk
zaamheden van de raad van toezichthouders en zit de vergaderingen van
de raad van toezichthouders en de raad van bestuur voor.
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▼B
2.
De voorzitter wordt na een open selectieprocedure door de raad
van toezichthouders benoemd op basis van verdienste, bekwaamheid,
kennis van financiële instellingen en markten en van relevante ervaring
met betrekking tot financieel toezicht en financiële regulering.
Vóór het opnemen van zijn functie en tot een maand na de selectie door
de raad van toezichthouders kan het Europees Parlement, na de door de
raad van toezichthouders geselecteerde kandidaat gehoord te hebben,
bezwaar maken tegen de benoeming van de geselecteerde persoon.
De raad van toezichthouders kiest uit zijn leden ook een vervanger die
de functies van de voorzitter uitoefent als deze afwezig is. Die ver
vanger wordt niet gekozen uit de leden van de raad van bestuur.
3.
Het mandaat van de voorzitter bedraagt vijf jaar en kan één keer
worden verlengd.
4.
In de loop van de negen maanden die voorafgaan aan het einde
van het vijfjarige mandaat van de voorzitter, beoordeelt de raad van
toezichthouders:
a) de in de eerste ambtstermijn behaalde resultaten en de wijze waarop
die zijn bereikt;
b) de taken en de behoeften van de Autoriteit in de komende jaren.
Rekening houdend met deze beoordeling kan de raad van toezichthou
ders het mandaat van de voorzitter één keer verlengen, behoudens be
vestiging van het Europees Parlement.
5.
De voorzitter kan slechts uit zijn functie worden ontheven door het
Europees Parlement na een besluit van de raad van toezichthouders.
De voorzitter mag de raad van toezichthouders niet beletten kwesties
met betrekking tot de voorzitter te bespreken, in het bijzonder de nood
zaak van zijn ontslag, en mag niet betrokken zijn bij de beraadslaging
daaromtrent.

Artikel 49
Onafhankelijkheid
Onverminderd de rol van de raad van toezichthouders met betrekking
tot de taken van de voorzitter, vraagt noch aanvaardt de voorzitter
instructies van instellingen of organen van de Unie, van de regering
van een lidstaat of van enig ander publiek of privaat orgaan.
De lidstaten, de instellingen en organen van de Unie of andere publieke
of private organen doen geen pogingen invloed uit te oefenen op de
voorzitter bij het vervullen van zijn taken.
Overeenkomstig het Statuut, bedoeld in artikel 68, blijft de voorzitter na
vertrek uit de dienst verplicht zich met betrekking tot de aanvaarding
van bepaalde benoemingen of gunsten integer en discreet op te stellen.
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▼M1
Artikel 49 bis
Kosten
De voorzitter maakt de georganiseerde vergaderingen en de genoten
gastvrijheid openbaar. Onkostenvergoedingen worden bijgehouden in
een openbaar register overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren.
▼B
Artikel 50
Verslag
1.
Het Europees Parlement en de Raad kunnen de voorzitter of de
vervanger van de voorzitter verzoeken een verklaring af te leggen, met
volledige inachtneming van zijn onafhankelijkheid. De voorzitter legt
een verklaring af voor het Europees Parlement en beantwoordt des
gevraagd alle vragen van de leden van het Europees Parlement.
2.
Indien daarom wordt verzocht en ten minste 15 dagen voordat hij
de in lid 1 bedoelde verklaring aflegt, brengt de voorzitter schriftelijk
verslag uit aan het Europees Parlement over de belangrijkste werkzaam
heden van de Autoriteit.
3.
Afgezien van de informatie als bedoeld in de artikelen 11 tot en
met 18 en in de artikelen 20 en 33, bevat het verslag tevens alle door
het Europees Parlement ad hoc opgevraagde relevante informatie.

AFDELING 4

Uitvoerend directeur
Artikel 51
Benoeming
1.
De Autoriteit wordt geleid door een uitvoerend directeur, die een
voltijds, onafhankelijk deskundige is.
2.
De uitvoerend directeur wordt na een open selectieprocedure en na
bevestiging door het Europees Parlement door de raad van toezichthou
ders benoemd op basis van verdienste, bekwaamheid, kennis van finan
ciële instellingen en markten, relevante ervaring met betrekking tot
financieel toezicht en financiële regulering en managementervaring.
3.
Het mandaat van de uitvoerend directeur bedraagt vijf jaar en kan
één keer worden verlengd.
4.
In de loop van de negen maanden die voorafgaan aan het einde
van het mandaat van de uitvoerend directeur, voert de raad van toezicht
houders een beoordeling uit van met name:
a) de in de eerste ambtstermijn behaalde resultaten en de wijze waarop
die zijn bereikt;
b) de taken en de behoeften van de Autoriteit in de komende jaren.
Rekening houdend met de in de eerste alinea bedoelde beoordeling kan
de raad van toezichthouders het mandaat van de uitvoerend directeur
één keer verlengen.
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5.
De uitvoerend directeur kan slechts uit zijn functie worden ont
heven door een besluit van de raad van toezichthouders.

Artikel 52
Onafhankelijkheid
Onverminderd de respectieve rol van de raad van bestuur en van de raad
van toezichthouders met betrekking tot de taken van de uitvoerend
directeur, vraagt noch aanvaardt de uitvoerend directeur instructies
van instellingen of organen van de Unie, van een regering van een
lidstaat of van welk ander publiek of privaat orgaan dan ook.

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

Overeenkomstig het in artikel 68 bedoelde Statuut blijft de uitvoerend
directeur na vertrek uit de dienst verplicht zich met betrekking tot de
aanvaarding van bepaalde benoemingen of gunsten integer en discreet
op te stellen.

▼M1
Artikel 52 bis
Kosten
De uitvoerend directeur maakt bijeenkomsten en de genoten gastvrijheid
openbaar. Onkostenvergoedingen worden bijgehouden in een openbaar
register overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren.

▼B
Artikel 53
Taken
1.
De uitvoerend directeur is verantwoordelijk voor het beheer van de
Autoriteit en bereidt de werkzaamheden van de raad van bestuur voor.

2.
De uitvoerend directeur zorgt voor de tenuitvoerlegging van het
jaarlijks werkprogramma van de Autoriteit, volgens de aanwijzingen van
de raad van toezichthouders en onder toezicht van de raad van bestuur.

3.
De uitvoerend directeur neemt de nodige maatregelen, met name
de vaststelling van interne administratieve instructies en de publicatie
van nota’s, om ervoor te zorgen dat de Autoriteit overeenkomstig deze
verordening functioneert.

4.
De uitvoerend directeur stelt een meerjarig werkprogramma op, als
bedoeld in artikel 47, lid 2.
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5.
Elk jaar stelt de uitvoerend directeur uiterlijk op 30 juni een werk
programma op voor het volgende jaar, als bedoeld in artikel 47, lid 2.
6.
De uitvoerend directeur stelt een voorlopige ontwerpbegroting van
de Autoriteit op overeenkomstig artikel 63 en voert de begroting van de
Autoriteit uit overeenkomstig artikel 64.
7.
De uitvoerend directeur stelt jaarlijks een ontwerpverslag op met
een hoofdstuk over de regulerings- en toezichtwerkzaamheden van de
Autoriteit en een hoofdstuk over financiële en administratieve aange
legenheden.
8.
De uitvoerend directeur oefent de in artikel 68 bepaalde bevoegd
heden uit met betrekking tot het personeel van de Autoriteit en beheert
personeelskwesties.

HOOFDSTUK IV
GEMENGDE ORGANEN VAN DE EUROPESE TOEZICHTHOUDENDE
AUTORITEITEN
AFDELING 1

Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten
Artikel 54
Oprichting
1.
Hierbij wordt het Gemengd Comité van de Europese toezichthou
dende autoriteiten opgericht.
2.
Het Gemengd Comité dient als forum waarmee de Autoriteit re
gelmatig en nauw samenwerkt en zorgt voor de intersectorale samen
hang met de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthou
dende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), in het
bijzonder met betrekking tot:
— financiële conglomeraten;
— financiële verslaglegging en controle;
— microprudentiële analyses van sectoroverstijgende ontwikkelingen,
risico’s en kwetsbaarheden voor de financiële stabiliteit;
— retailbeleggingsproducten;
— maatregelen tegen witwaspraktijken; en
— informatie-uitwisseling met het ESRB en ontwikkeling van de be
trekkingen tussen het ESRB en de ESA’s.
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3.
Het Gemengd Comité beschikt over specifiek personeel dat ter
beschikking wordt gesteld door de ESA’s en dat als secretariaat op
treedt. De Autoriteit stelt adequate middelen ter beschikking voor de
administratieve, infrastructuur- en operationele kosten.
4.
Ingeval een financiële instelling in verschillende sectoren opereert,
beslecht het Gemengd Comité meningsverschillen overeenkomstig arti
kel 56.

Artikel 55
Samenstelling
1.
Het Gemengd Comité bestaat uit de voorzitters van de ESA’s en,
waar van toepassing, de voorzitter van een overeenkomstig artikel 57
opgericht subcomité.
2.
De uitvoerend directeur, een vertegenwoordiger van de Commissie
en een vertegenwoordiger van het ESRB worden uitgenodigd om als
waarnemer de vergaderingen van het Gemengd Comité en van de in
artikel 57 bedoelde subcomités bij te wonen.
3.
Het voorzitterschap van het Gemengd Comité wordt via een jaar
lijks rotatiesysteem toegekend aan één der voorzitters van de ESA’s. De
voorzitter van het Gemengd Comité is een van de ondervoorzitters van
het ESRB.
4.
Het Gemengd Comité stelt zijn reglement van orde vast. Het regle
ment kan voorzien in bijkomende deelnemers aan de vergaderingen van
het Gemengd Comité.
Het Gemengd Comité vergadert ten minste om de twee maanden.

Artikel 56
Gemeenschappelijke standpunten en gemeenschappelijke
handelingen
Binnen de draagwijdte van haar in hoofdstuk II bepaalde taken en, in
voorkomend geval, met name met betrekking tot de uitvoering van
Richtlijn 2002/87/EG, bepaalt de Autoriteit gemeenschappelijke stand
punten met de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en met de Europese toezicht
houdende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten).
Handelingen die krachtens de artikelen 10 tot en met 15, 17, 18 of 19
van deze verordening met betrekking tot de toepassing van Richtlijn
2002/87/EG en van andere in artikel 1, lid 2, genoemde handelingen
van de Unie worden vastgesteld en die ook binnen de bevoegdheid van
de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor ver
zekeringen en bedrijfspensioenen) of de Europese toezichthoudende au
toriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) vallen, worden in
voorkomend geval parallel vastgesteld door de Autoriteit, de Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen
en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Eu
ropese Autoriteit voor effecten en markten).
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Artikel 57
Subcomités
1.
Voor de toepassing van artikel 56 wordt bij het Gemengd Comité
een Subcomité financiële conglomeraten ingesteld.

2.
Dit subcomité is samengesteld uit de in artikel 55, lid 1, bedoelde
personen en één vertegenwoordiger op hoog niveau van het huidige
personeel van de relevante bevoegde autoriteit van elke lidstaat.

3.
Het subcomité kiest uit zijn leden een voorzitter, die ook lid is van
het Gemengd Comité.

4.

Het Gemengd Comité kan nog meer subcomités instellen.

AFDELING 2

Bezwaarcommissie
Artikel 58
Samenstelling en werking
1.
De bezwaarcommissie is een gemeenschappelijk orgaan van de
ESA’s.

2.
De bezwaarcommissie bestaat uit zes leden en zes vervangers,
allen personen van hoog aanzien die bewezen hebben op een voldoende
hoog niveau over relevante kennis en beroepservaring, ook op het vlak
van toezicht, te beschikken in de sectoren banken, verzekeringen, be
drijfspensioenen, effectenmarkten of op het gebied van andere financiële
diensten, en die geen deel uitmaken van het huidige personeel van de
bevoegde autoriteiten of van andere nationale instellingen of instellingen
van de Unie die bij de activiteiten van de Autoriteit betrokken zijn. De
bezwaarcommissie beschikt over voldoende juridische expertise om des
kundig juridisch advies te geven over de rechtmatigheid van de wijze
waarop de Autoriteit haar bevoegdheden uitoefent.

De bezwaarcommissie wijst zelf haar voorzitter aan.

3.
Twee leden van de bezwaarcommissie en twee vervangers worden
na een in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte
oproep tot het indienen van blijken van belangstelling en na raadpleging
van de raad van toezichthouders uit een door de Commissie voor
gestelde lijst benoemd door de raad van bestuur van de Autoriteit.

De andere leden worden benoemd overeenkomstig Verordening (EU)
nr. 1094/2010 en Verordening (EU) nr. 1095/2010.

4.
De ambtstermijn van de leden van de bezwaarcommissie bedraagt
vijf jaar. Deze termijn kan één keer worden verlengd.
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5.
Een lid van de bezwaarcommissie dat door de raad van bestuur
van de Autoriteit is benoemd, kan tijdens zijn mandaat niet ontslagen
worden, tenzij het op ernstige wijze is tekortgeschoten en de raad van
bestuur daartoe na raadpleging van de raad van toezichthouders een
besluit neemt.

6.
De besluiten van de bezwaarcommissie worden genomen met een
meerderheid van de stemmen van ten minste vier van de zes leden.
Indien het aangevochten besluit binnen de werkingssfeer van deze ver
ordening valt, bestaat de beslissende meerderheid uit ten minste een van
de twee door de Autoriteit benoemde leden van de bezwaarcommissie.

7.
De bezwaarcommissie wordt door haar voorzitter bijeengeroepen
wanneer dat noodzakelijk is.

8.
De ESA’s zorgen via het Gemengd Comité voor adequate ope
rationele en secretariële ondersteuning van de bezwaarcommissie.

Artikel 59
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
1.
De leden van de bezwaarcommissie zijn onafhankelijk bij het
nemen van hun besluiten. Zij zijn niet gebonden aan enige instructie.
Zij mogen geen enkele andere taak verrichten in de Autoriteit zelf of in
de raad van bestuur of de raad van toezichthouders van de Autoriteit.

2.
De leden van de bezwaarcommissie mogen niet deelnemen aan de
behandeling van een bezwaarprocedure als zij daarbij een persoonlijk
belang hebben, als zij eerder als vertegenwoordiger van een van de
partijen bij de behandeling betrokken zijn geweest of als zij een rol
hebben gespeeld bij het besluit waartegen bezwaar is aangetekend.

3.
Indien een lid van de bezwaarcommissie om een van de in de
leden 1 en 2 genoemde redenen of om enige andere reden meent dat een
medelid niet aan een bezwaarprocedure zou mogen deelnemen, stelt het
de bezwaarcommissie daarvan in kennis.

4.
Een lid van de bezwaarcommissie kan om een van de in de leden 1
en 2 genoemde redenen of als aan zijn onpartijdigheid wordt getwijfeld,
door een partij in de bezwaarprocedure worden gewraakt.

Wraking kan niet zijn gegrond op de nationaliteit van leden en is niet
ontvankelijk als de partij in de bezwaarprocedure, terwijl zij op de
hoogte was van een reden tot het maken van het bezwaar, toch reeds
een andere procedurehandeling heeft verricht dan het maken van be
zwaar tegen de samenstelling van de bezwaarcommissie.
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5.
De bezwaarcommissie beslist in de in de leden 1 en 2 bedoelde
gevallen zonder deelname van het betrokken lid over de te nemen maat
regelen.
Voor het nemen van deze beslissing wordt het betrokken lid in de
bezwaarcommissie vervangen door zijn plaatsvervanger. Indien de
plaatsvervanger in een vergelijkbare situatie verkeert, wijst de voorzitter
van de Autoriteit een van de andere beschikbare plaatsvervangers aan.
6.
De leden van de bezwaarcommissie verbinden zich ertoe in het
openbaar belang en onafhankelijk op te treden.
Daartoe leggen zij een verbintenisverklaring af alsmede een verklaring
omtrent hun belangen, waarin zij hetzij verklaren dat zij geen belangen
hebben die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun
onafhankelijkheid, hetzij al hun directe en indirecte belangen vermelden
die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhanke
lijkheid.
Deze verklaringen worden jaarlijks schriftelijk openbaar gemaakt.

HOOFDSTUK V
RECHTSMIDDELEN

Artikel 60
Bezwaarprocedures
1.
Elke natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van een bevoegde
autoriteit, kan bezwaar aantekenen tegen een in de artikelen 17, 18 en 19
bedoeld besluit van de Autoriteit en tegen andere door de Autoriteit
overeenkomstig de in artikel 1, lid 2, bedoelde handelingen van de
Unie genomen besluiten die gericht zijn tot die persoon, of tegen een
besluit dat van rechtstreeks en individueel belang is voor die persoon,
ook als het tot een andere persoon is gericht.
2.
Het bezwaar wordt tezamen met een uiteenzetting van de gronden
voor het bezwaar binnen twee maanden na de kennisgeving van het
besluit aan de betrokken persoon, dan wel bij gebreke van kennisge
ving, binnen twee maanden na de dag van publicatie van het besluit
door de Autoriteit, schriftelijk bij de Autoriteit aangetekend.
De bezwaarcommissie neemt binnen twee maanden na instelling van het
bezwaar een besluit ter zake.
3.
Een ingevolge lid 1 van dit artikel aangetekend bezwaar heeft
geen schorsende werking.
De bezwaarcommissie kan echter, indien hij van oordeel is dat de
omstandigheden dit vereisen, de toepassing van het bestreden besluit
opschorten.
4.
Indien het bezwaar ontvankelijk is, onderzoekt de bezwaarcom
missie of het gegrond is. De raad nodigt de partijen in de bezwaar
procedure uit om binnen een bepaalde termijn opmerkingen te maken
naar aanleiding van de kennisgevingen van de raad zelf of de medede
lingen van de andere partijen in de bezwaarprocedure. Het is partijen in
de bezwaarprocedure toegestaan een mondelinge uiteenzetting te geven.
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5.
De bezwaarcommissie kan het door het bevoegde orgaan van de
Autoriteit genomen besluit bekrachtigen, dan wel de zaak terugverwij
zen naar het bevoegde orgaan van de Autoriteit. Dit bevoegde orgaan
van de Autoriteit is gebonden aan de beslissing van de bezwaarcom
missie en neemt een gewijzigd besluit met betrekking tot de betrokken
zaak.
6.
De bezwaarcommissie stelt zijn reglement van orde vast en maakt
het bekend.
7.
De door de bezwaarcommissie genomen besluiten worden met
redenen omkleed en door de Autoriteit bekendgemaakt.

Artikel 61
Beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Unie
1.
Overeenkomstig artikel 263 VWEU kan bij het Hof van Justitie
van de Europese Unie beroep worden ingesteld tegen beslissingen van
de bezwaarcommissie of, bij ontbreken van recht op bezwaar bij de
bezwaarcommissie, tegen beslissingen van de Autoriteit.
2.
Overeenkomstig artikel 263 VWEU kunnen de lidstaten en de
instellingen van de Europese Unie, alsmede iedere natuurlijke of rechts
persoon, rechtstreeks beroep instellen bij het Hof van Justitie van de
Europese Unie tegen besluiten van de Autoriteit.
3.
Ingeval de Autoriteit verplicht is een besluit te nemen en dat
nalaat, kan overeenkomstig artikel 265 VWEU bij het Hof van Justitie
van de Europese Unie beroep wegens nalaten worden ingesteld.
4.
De Autoriteit moet de noodzakelijke maatregelen treffen ter uit
voering van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

HOOFDSTUK VI
FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 62
Begroting van de Autoriteit
1.
De ontvangsten van de Autoriteit, een Europees orgaan in de zin
van artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de
Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepas
sing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (1)
(hierna het „Financieel Reglement”), bestaan met name uit een of meer
van de volgende elementen:
a) verplichte bijdragen van de voor toezicht op de financiële instellin
gen bevoegde nationale openbare autoriteiten, die worden bepaald
overeenkomstig een formule die gebaseerd is op de stemmenweging
van artikel 3, lid 3, van het Protocol (nr. 36) betreffende de over
gangsbepalingen. Voor de toepassing van dat artikel blijft artikel 3,
lid 3, van het Protocol (nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen
ook na de daarin vastgestelde uiterste termijn van 31 oktober 2014
van toepassing;
(1) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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b) een subsidie van de Unie uit de algemene begroting van de Europese
Unie (afdeling Commissie);

c) vergoedingen die aan de Autoriteit worden betaald in de gevallen als
bedoeld in de relevante rechtsinstrumenten van de Unie.

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

3.

De ontvangsten en uitgaven zijn in evenwicht.

4.
Voor elk begrotingsjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar, wor
den alle ontvangsten en uitgaven van de Autoriteit geraamd en ver
volgens opgenomen in de begroting van de Autoriteit.

Artikel 63
Vaststelling van de begroting
1.
Uiterlijk op 15 februari van ieder jaar stelt de uitvoerend directeur
een ontwerp op van de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het
volgende begrotingsjaar en stuurt hij dit samen met de personeelsfor
matie naar de raad van bestuur en de raad van toezichthouders. De raad
van toezichthouders stelt jaarlijks, op basis van het ontwerp van ver
klaring van de uitvoerend directeur dat door de raad van bestuur is
goedgekeurd, de raming van de ontvangsten en uitgaven van de Auto
riteit voor het volgende begrotingsjaar vast. De raad van toezichthouders
dient deze raming, die tevens een ontwerppersoneelsformatie bevat,
uiterlijk op 31 maart bij de Commissie in. Alvorens de raming wordt
vastgesteld, wordt het ontwerp van de uitvoerend directeur goedgekeurd
door de raad van bestuur.

2.
De raming wordt door de Commissie samen met het ontwerp van
de begroting van de Europese Unie aan het Europees Parlement en de
Raad (hierna samen „de begrotingsautoriteit”) gezonden.

3.
Op basis van de ramingen neemt de Commissie in het ontwerp
van begroting van de Europese Unie de ramingen op die zij noodzake
lijk acht met betrekking tot de personeelsformatie en het bedrag van de
subsidie ten laste van de algemene begroting van de Europese Unie
overeenkomstig de artikelen 313 en 314 VWEU.

4.
De begrotingsautoriteit stelt de personeelsformatie voor de Auto
riteit vast. De begrotingsautoriteit keurt de kredieten voor de subsidie
aan de Autoriteit goed.

5.
De begroting van de Autoriteit wordt vastgesteld door de raad van
toezichthouders. Deze wordt definitief na de definitieve vaststelling van
de algemene begroting van de Europese Unie. Indien nodig wordt de
begroting dienovereenkomstig aangepast.
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6.
De raad van bestuur stelt de begrotingsautoriteit onverwijld op de
hoogte van de projecten die hij voornemens is te realiseren en die
aanzienlijke financiële gevolgen voor de financiering van de begroting
kunnen hebben, met name onroerendgoedprojecten zoals de huur of
aankoop van gebouwen. Hij brengt de Commissie daarvan op de hoog
te. Als een van de takken van de begrotingsautoriteit advies wil uit
brengen, stelt deze de Autoriteit binnen twee weken na ontvangst van de
informatie over het project in kennis van zijn voornemen om een der
gelijk advies uit te brengen. Indien de Autoriteit geen antwoord ont
vangt, kan zij doorgaan met haar plannen.

▼M1

__________

▼B
Artikel 64
Uitvoering van en toezicht op de begroting
1.
De uitvoerend directeur treedt op als ordonnateur en voert de
begroting van de Autoriteit uit.

2.
Uiterlijk op 1 maart na afloop van het boekjaar deelt de reken
plichtige van de Autoriteit de voorlopige rekeningen, vergezeld van het
verslag over het financieel en begrotingsbeheer in het boekjaar, mee aan
de rekenplichtige van de Commissie en aan de Rekenkamer. De reken
plichtige van de Autoriteit stuurt het verslag over het financieel en
begrotingsbeheer uiterlijk op 31 maart van het volgende jaar ook naar
de leden van de raad van toezichthouders, het Europees Parlement en de
Raad.

De rekenplichtige van de Commissie consolideert de voorlopige reke
ningen van de instellingen en de gedecentraliseerde organen overeen
komstig artikel 128 van het Financieel Reglement.

3.
Na ontvangst van de door de Rekenkamer geformuleerde opmer
kingen over de voorlopige rekeningen van de Autoriteit overeenkomstig
artikel 129 van het Financieel Reglement stelt de uitvoerend directeur
op eigen verantwoordelijkheid de definitieve rekeningen van de Auto
riteit op en zendt ze voor advies toe aan de raad van bestuur.

4.
De raad van bestuur brengt advies uit over de definitieve rekenin
gen van de Autoriteit.

5.
De uitvoerend directeur stuurt de definitieve rekeningen, vergezeld
van het advies van de raad van bestuur, uiterlijk op 1 juli na afloop van
het boekjaar naar de leden van de raad van toezichthouders, het Euro
pees Parlement, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer.

6.

De definitieve rekeningen worden gepubliceerd.

7.
De uitvoerend directeur zendt de Rekenkamer uiterlijk op 30 sep
tember een antwoord op haar opmerkingen. Hij stuurt dit antwoord ook
door naar de raad van bestuur en de Commissie.
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8.
Overeenkomstig artikel 146, lid 3, van het Financieel Reglement
verstrekt de uitvoerend directeur het Europees Parlement op verzoek alle
inlichtingen die nodig zijn voor een goed verloop van de kwijtingspro
cedure voor het betrokken boekjaar.
9.
Het Europees Parlement verleent op aanbeveling van de Raad, die
bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, vóór 15 mei van
het jaar N + 2, kwijting aan de Autoriteit voor de uitvoering van de
begroting met inbegrip van de ontvangsten uit de algemene begroting
van de Europese Unie en de bevoegde autoriteiten van het boekjaar N.

Artikel 65
Financiële regeling
De financiële regeling die van toepassing is op de Autoriteit wordt
vastgesteld door de raad van bestuur, na raadpleging van de Commissie.
Deze voorschriften mogen niet afwijken van Verordening (EG, Eura
tom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 hou
dende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185
van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende
het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van
de Europese Gemeenschappen (1), tenzij de specifieke eisen van de
werking van de Autoriteit dit noodzakelijk maken en de Commissie
vooraf toestemming heeft verleend.

Artikel 66
Fraudebestrijdingsmaatregelen
1.
Met het oog op de bestrijding van fraude, corruptie en andere
onwettige handelingen is Verordening (EG) nr. 1073/1999 zonder enige
beperking op de Autoriteit van toepassing.
2.
De Autoriteit treedt toe tot het Interinstitutioneel Akkoord betref
fende de interne onderzoeken verricht door OLAF en treft onverwijld
passende voorzieningen die op alle werknemers van de Autoriteit van
toepassing zijn.
3.
In de financieringsbesluiten en de overeenkomsten en tenuitvoer
leggingsinstrumenten wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Rekenkamer en
het OLAF indien nodig controles ter plaatse mogen uitvoeren bij de
begunstigden van door de Autoriteit toegekende financiering en bij het
personeel dat verantwoordelijk is om de financiering toe te kennen.

HOOFDSTUK VII
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 67
Voorrechten en immuniteiten
Het Protocol (nr. 7) inzake voorrechten en immuniteiten van de Euro
pese Unie, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het
TFEU is gehecht, is van toepassing op de Autoriteit en haar personeel.
(1) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
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Artikel 68
Personeel
1.
Het Statuut, de Regeling welke van toepassing is op de andere
personeelsleden en de regels die gezamenlijk door de instellingen van
de Unie zijn vastgesteld ter uitvoering van genoemd Statuut en van
genoemde Regeling zijn van toepassing op het personeel van de Au
toriteit, met inbegrip van de uitvoerend directeur en de voorzitter.
2.
De raad van bestuur stelt in overeenstemming met de Commissie
de nodige uitvoeringsmaatregelen vast volgens de regelingen van arti
kel 110 van het Statuut.
3.
De Autoriteit oefent ten aanzien van haar personeel de bevoegd
heden uit die krachtens het Statuut zijn verleend aan het tot aanstelling
bevoegde gezag, alsook die welke krachtens de Regeling die van toe
passing is op de andere personeelsleden zijn verleend aan het tot het
aangaan van overeenkomsten bevoegde gezag.
4.
De raad van bestuur stelt bepalingen vast waardoor nationale des
kundigen van de lidstaten kunnen worden gedetacheerd bij de Autoriteit.

Artikel 69
Aansprakelijkheid van de Autoriteit
1.
In geval van niet-contractuele aansprakelijkheid vergoedt de Au
toriteit overeenkomstig de algemene beginselen die de wetgevingen van
de lidstaten gemeen hebben, alle schade die door de Autoriteit zelf of
door het personeel ervan bij de uitoefening van hun taken is veroor
zaakt. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft rechtsbevoegd
heid in geschillen over de vergoeding van dergelijke schade.
2.
De persoonlijke geldelijke en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid
van de personeelsleden van de Autoriteit ten aanzien van de Autoriteit
wordt beheerst door de desbetreffende voor het personeel van de Au
toriteit geldende voorschriften.

Artikel 70
Beroepsgeheim
1.
De leden van de raad van toezichthouders en van de raad van
bestuur, de uitvoerend directeur en de personeelsleden van de Autoriteit,
met inbegrip van door de lidstaten tijdelijk gedetacheerde ambtenaren en
de andere personen die op contractuele basis taken uitvoeren voor de
Autoriteit, zijn onderworpen aan de vereisten van het beroepsgeheim
overeenkomstig artikel 339 VWEU en de desbetreffende bepalingen
in de Uniewetgeving, zelfs na beëindiging van hun functie.
Artikel 16 van het Statuut is op hen van toepassing.
Overeenkomstig het Statuut blijft de voorzitter na vertrek uit de dienst
verplicht zich met betrekking tot de aanvaarding van bepaalde benoe
mingen of gunsten integer en discreet op te stellen.

02010R1093 — NL — 30.03.2019 — 006.001 — 55
▼B
Lidstaten, instellingen of organen van de Unie of andere publieke of
private organen doen geen pogingen invloed uit te oefenen op de leden
van de raad van bestuur bij het vervullen van hun taken.

2.
Onverminderd de gevallen die onder het strafrecht vallen, mag
vertrouwelijke informatie die de in lid 1 bedoelde personen ontvangen
tijdens de uitvoering van hun taken, aan geen enkele persoon of auto
riteit worden bekendgemaakt, behalve in samengevatte of geaggregeerde
vorm, zodat de individuele financiële instellingen niet kunnen worden
geïdentificeerd.

De verplichting in het kader van lid 1 en van de eerste alinea van dit lid
verhindert de Autoriteit en de nationale toezichthoudende autoriteiten
niet de informatie te gebruiken voor de handhaving van de in artikel 1,
lid 2, bedoelde handelingen, en met name voor juridische procedures
voor de vaststelling van besluiten.

3.
De leden 1 en 2 verhinderen de Autoriteit niet informatie uit te
wisselen met nationale toezichthoudende autoriteiten overeenkomstig
deze verordening en andere Uniewetgeving die op financiële instellin
gen van toepassing is.

Deze gegevens vallen onder het in de leden 1 en 2 bedoelde beroeps
geheim. De Autoriteit legt in haar huishoudelijk reglement de praktische
regelingen voor de uitvoering van de in de leden 1 en 2 vermelde
geheimhoudingsregels vast.

4.
De Autoriteit past Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom van de
Commissie van 29 november 2001 tot wijziging van haar reglement van
orde (1) toe.

Artikel 71
Gegevensbescherming
Deze verordening laat de verplichtingen van de lidstaten met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Richtlijn
95/46/EG of de verplichtingen van de Autoriteit met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens in het kader van Verordening (EG)
nr. 45/2001 bij het uitoefenen van haar taken, onverlet.

Artikel 72
Toegang tot documenten
1.
Verordening (EG) nr. 1049/2001 is van toepassing op de docu
menten van de Autoriteit.

2.
De raad van bestuur stelt de praktische maatregelen voor de toe
passing van Verordening (EG) nr. 1049/2001 uiterlijk op 31 mei 2011
vast.
(1) PB L 317 van 3.12.2001, blz. 1.
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3.
Tegen besluiten van de Autoriteit uit hoofde van artikel 8 van
Verordening (EG) nr. 1049/2001 kan een klacht worden ingediend bij
de Ombudsman of beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie na
bezwaar te hebben aangetekend bij de bezwaarcommissie, al naargelang
het geval, onder de voorwaarden van respectievelijk artikel 228 en
artikel 263 VWEU.

Artikel 73
Talenregeling
1.
Verordening nr. 1 van de Raad tot regeling van het taalgebruik in
de Europese Economische Gemeenschap (1) is van toepassing op de
Autoriteit.
2.
De raad van bestuur besluit over de interne talenregeling van de
Autoriteit.
3.
De voor het functioneren van de Autoriteit vereiste vertaaldiensten
worden geleverd door het Vertaalbureau voor de organen van de Euro
pese Unie.

Artikel 74
Zetelovereenkomst
De vereiste bepalingen betreffende de huisvesting van de Autoriteit in
de lidstaat waar de zetel is gevestigd en de door deze lidstaat ter
beschikking gestelde installaties, alsook de specifieke voorschriften die
in die lidstaat gelden voor de uitvoerend directeur, de leden van de raad
van bestuur, het personeel van de Autoriteit en hun gezinsleden, worden
vastgesteld in een vestigingsovereenkomst tussen de Autoriteit en die
lidstaat, die wordt gesloten nadat de raad van bestuur daarmee heeft
ingestemd.
De gastlidstaat zorgt ervoor dat de Autoriteit in optimale omstandighe
den kan werken, onder andere door het aanbieden van meertalig onder
wijs met een Europese dimensie en adequate vervoersverbindingen.

Artikel 75
Deelname van derde landen
1.
Derde landen die met de Unie overeenkomsten hebben gesloten
waardoor zij het Unierecht binnen de in artikel 1, lid 2, bedoelde
bevoegdheidsgebieden van de Autoriteit hebben vastgesteld en toepas
sen, mogen deelnemen aan de werkzaamheden van de Autoriteit.
2.
De Autoriteit kan samenwerken met de in lid 1 bedoelde landen
die wetgeving toepassen welke binnen de in artikel 1, lid 2, genoemde
bevoegdheidsgebieden van de Autoriteit als gelijkwaardig is erkend, als
bepaald in overeenkomstig artikel 216 VWEU door de Unie gesloten
internationale overeenkomsten.
(1) PB 17 van 6.10.1958, blz. 385.
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3.
Op basis van de desbetreffende bepalingen van de in de leden 1
en 2 bedoelde overeenkomsten worden afspraken gemaakt over met
name de aard, omvang en procedurele aspecten van de betrokkenheid
van de in lid 1 bedoelde landen bij de werkzaamheden van de Autori
teit, waaronder afspraken over de financiële en personele bijdrage. Zij
kunnen zorgen voor een vertegenwoordiger, als waarnemer, bij de raad
van toezichthouders, maar zorgen ervoor dat deze landen niet deel
nemen aan besprekingen met betrekking tot individuele financiële in
stellingen, behalve in gevallen waarbij zij rechtstreeks belang hebben.

HOOFDSTUK VIII
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 76
Voorbereidende maatregelen
1.
Na de inwerkingtreding van deze verordening en voorafgaand aan
de oprichting van de Autoriteit, werkt het CEBT in nauwe samenwer
king met de Commissie aan de voorbereiding van de vervanging van het
CEBT door de Autoriteit.

2.
Zodra de Autoriteit is opgericht, is de Commissie verantwoordelijk
voor het administratief opzetten en de initiële administratieve werkzaam
heden van de Autoriteit, totdat de Autoriteit een uitvoerend directeur
heeft benoemd.

Daartoe kan de Commissie, totdat de uitvoerend directeur zijn functie
opneemt na benoeming door de raad van toezichthouders overeenkom
stig artikel 51, één ambtenaar ad interim aanstellen om de taken van de
uitvoerend directeur uit te oefenen. Deze periode is beperkt tot de tijd
die nodig is om een uitvoerend directeur van de Autoriteit te benoemen.

De uitvoerend directeur ad interim mag alle betalingen goedkeuren die
worden gedekt door de kredieten van de begroting van de Autoriteit, na
goedkeuring door de raad van bestuur, en mag contracten sluiten, met
inbegrip van personeelscontracten, na goedkeuring van de personeels
formatie van de Autoriteit.

3.
De leden 1 en 2 laten de bevoegdheden van de raad van toezicht
houders en de raad van bestuur onverlet.

4.
De Autoriteit wordt als de rechtsopvolger van het CEBT be
schouwd. Uiterlijk op de datum van oprichting van de Autoriteit worden
alle activa en passiva en alle lopende verrichtingen van het CEBT
automatisch aan de Autoriteit overgedragen. Het CEBT stelt een ver
klaring op waaruit de afsluiting van zijn activa en passiva op het tijdstip
van de overdracht blijkt. Die verklaring wordt aan een audit onderwor
pen en goedgekeurd door het CEBT en door de Commissie.
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Artikel 77
Overgangsbepalingen voor het personeel
1.
In afwijking van artikel 68 blijven alle door het CEBT of het
secretariaat daarvan gesloten arbeidsovereenkomsten en detacherings
regelingen die van kracht zijn op 1 januari 2011 tot hun einddatum
geldig. Zij mogen niet worden verlengd.

2.
Alle in lid 1 bedoelde contractuele personeelsleden wordt de mo
gelijkheid geboden een tijdelijk contract te sluiten overeenkomstig ar
tikel 2, onder a), van de Regeling welke van toepassing is op de andere
personeelsleden, in de rang als bepaald in de personeelsformatie van de
Autoriteit.

Na de inwerkingtreding van deze verordening organiseert de voor het
sluiten van contracten bevoegde Autoriteit een interne selectie voor het
contractueel personeel van het CEBT of het secretariaat daarvan om de
bekwaamheid, efficiëntie en integriteit van de in dienst te nemen per
sonen te toetsen. In de interne selectieprocedure wordt ten volle reke
ning gehouden met de vaardigheden en ervaring die de individuele
werknemer voor de aanwerving heeft laten zien.

3.
Afhankelijk van het type en het niveau van de uit te oefenen
functies wordt de geslaagde kandidaten een contract als tijdelijk amb
tenaar aangeboden, met een duur die ten minste de resterende tijd van
het vroegere contract bedraagt.

4.
De toepasselijke nationale wetgeving met betrekking tot arbeids
overeenkomsten en andere toepasselijke instrumenten blijven van toe
passing op de voormalige contractuele personeelsleden die niet naar een
contract als tijdelijk ambtenaar solliciteren of geen tijdelijk contract
aangeboden krijgen overeenkomstig lid 2.

Artikel 78
Nationale bepalingen
De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze
verordening metterdaad wordt toegepast.

Artikel 79
Wijzigingen
Besluit nr. 716/2009/EG wordt hierbij gewijzigd in zoverre dat het
CEBT verwijderd wordt uit de lijst van begunstigden in afdeling B
van de bijlage bij dat besluit.

Artikel 80
Intrekking
Besluit 2009/78/EG van de Commissie tot instelling van het CEBT
wordt hierbij ingetrokken met ingang van 1 januari 2011.
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Artikel 81
Evaluatie
1.
Uiterlijk op 2 januari 2014 en vervolgens om de drie jaar publi
ceert de Commissie een algemeen verslag over de opgedane ervaring
met de werkzaamheden van de Autoriteit en met de in deze verordening
vastgestelde procedures. In dat verslag worden onder meer de volgende
zaken beoordeeld:
a) de mate van convergentie in toezichtpraktijken die de bevoegde
autoriteiten hebben bereikt;
i) de mate van convergentie in operationele onafhankelijkheid van
de bevoegde autoriteiten en in normen die gelijkwaardig zijn aan
corporate governance;
ii) de onpartijdigheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de Au
toriteit;
b) de werking van de colleges van toezichthouders;
c) de geboekte vooruitgang met betrekking tot convergentie op gebie
den als crisispreventie, -management en -afwikkeling, daaronder be
grepen financieringsmechanismen van de Unie;
d) de rol van de Autoriteit wat systeemrisico’s betreft;
e) de toepassing van de bij artikel 38 ingestelde vrijwaringsclausule;
f) de toepassing van het bij artikel 19 ingestelde bindende bemidde
lende optreden.
2.

In het in lid 1 bedoelde verslag wordt ook onderzocht:

a) of het toezicht op bankwezen, verzekeringen en bedrijfspensioenen,
effecten en financiële markten gescheiden moet blijven;
b) of het prudentieel toezicht en het toezicht op de gedragsregels moe
ten worden gecombineerd dan wel gescheiden;
c) of de architectuur van het ESFS moet worden vereenvoudigd en
versterkt om de samenhang tussen het macro- en het microniveau
en tussen de ESA’s te vergroten;
d) of de ontwikkeling van het ESFS gelijke tred houdt met de wereld
wijde ontwikkeling;
e) of er binnen het ESFS voldoende diversiteit en topkwaliteit beschik
baar is;
f) of verantwoordingsplicht en transparantie met betrekking tot de pu
blicatievoorschriften adequaat zijn;
g) of de middelen waarover de Autoriteit beschikt, berekend zijn op de
uitvoering van haar taken;
h) of de vestigingsplaats van de Autoriteit behouden moet worden, of
het passend is de ESA’s met het oog op een betere onderlinge
coördinatie naar één vestigingsplaats over te brengen.
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3.
Met betrekking tot het rechtstreeks toezicht op instellingen of
infrastructuren met een Europese reikwijdte stelt de Commissie, in het
licht van de marktontwikkelingen, de stabiliteit van de interne markt en
de cohesie van de Unie, jaarlijks een verslag op over de vraag of de
autoriteit meer toezichttaken op dit gebied moet krijgen.
▼B
4.
Het verslag en, in voorkomend geval, eventuele begeleidende
voorstellen worden bij het Europees Parlement en de Raad ingediend.
▼M1
Artikel 81 bis
Evaluatie van de stemregeling
Met ingang van de datum waarop het aantal niet-deelnemende lidstaten
vier bereikt, evalueert de Commissie de werking van de in de artikelen
41 en 44 omschreven stemregeling, rekening houdend met de sinds de
inwerkingtreding van deze verordening opgedane ervaring, en brengt zij
hierover verslag uit aan het Europees Parlement, de Europese Raad en
de Raad.
▼B
Artikel 82
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2011, uitgezonderd
artikel 76 en artikel 77, leden 1 en 2, die van toepassing zijn met ingang
van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.
De Autoriteit wordt opgericht op 1 januari 2011.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke lidstaat.

