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Amendement 1 

In artikel 2, punt 9, letter b), van de wijzigingshandeling komt de zesde tot achtste alinea 

van artikel  25, lid 2 ter, onder b), van Verordening (EU) nr. 648/2012 als volgt te luiden: 

Vereisten die worden opgelegd door een centrale bank van uitgifte uit hoofde van punt iv) 

van de eerste alinea worden opgelegd voor een periode van ten hoogste zes maanden. 

Wanneer de centrale bank van mening is dat de uitzonderlijke situatie als bedoeld in 

punt iv) van de eerste alinea aanhoudt, mag zij, aan het einde van de eerste periode, na 

raadpleging van kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad en in overleg met de 

Commissie en ESMA, deze vereisten blijven toepassen voor een aanvullende periode van 

ten hoogste zes maanden. 

Alle centrale banken van uitgifte kunnen een naar behoren gerechtvaardigd verzoek 

indienen bij de Commissie om een of meer vereisten toe te voegen aan de lijst die in de 

eerste alinea wordt genoemd. 
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Op basis van dit verzoek kan de Commissie een gedelegeerde handeling vaststellen om de 

vereisten in kwestie toe te voegen aan de lijst die in de eerste alinea wordt genoemd, of om 

de vereisten die zijn opgelegd overeenkomstig punt iv) van die alinea te verlengen voor een 

periode na de eerste twaalf maanden. 

(Betreft alle taalversies.) 


