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Amendement 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 2013/36/EU van het 
Europees Parlement en de Raad8 en 
Verordening (EU) nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad9 werden 
aangenomen in reactie op de financiële 
crisissen die in 2007-2008 uitbraken. Deze 
wettelijke maatregelen hebben in 
aanzienlijke mate toe bijgedragen tot de 
versterking van het financiële systeem in 
de Unie en hebben de instellingen beter 
bestand gemaakt tegen mogelijke 
toekomstige schokken. Hoewel deze 
maatregelen zeer uitgebreid waren, zijn 
daarmee niet alle geconstateerde gebreken 
in de instellingen aangepakt. Verder waren 
een aantal van de aanvankelijk 
voorgestelde maatregelen onderworpen aan 
herzieningsclausules of waren zij niet 
voldoende omschreven om te zorgen voor 
een vlotte toepassing ervan.

(1) Richtlijn 2013/36/EU van het 
Europees Parlement en de Raad8 en 
Verordening (EU) nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad9 werden 
aangenomen in reactie op de financiële 
crisissen die in 2007-2008 uitbraken. Deze 
wettelijke maatregelen hebben in 
aanzienlijke mate bijgedragen tot de 
versterking van het financiële systeem in 
de Unie en hebben de instellingen beter 
bestand gemaakt tegen mogelijke 
toekomstige schokken. Hoewel deze 
maatregelen zeer uitgebreid waren, zijn 
daarmee niet alle geconstateerde gebreken 
in de instellingen aangepakt. Deposito's 
hadden moeten worden gescheiden van 
riskante bankzaken, transacties voor 
eigen rekening en andere 
handelsactiviteiten met een hoog risico 
hadden moeten worden overgedragen aan 
een afzonderlijke eenheid, wanneer ze een 
significant aandeel van de bankzaken in 
beslag namen. Indien de riskante 
activiteiten binnen de eigen entiteit 
plaatsvonden, zouden ze niet langer door 
deposito's ondersteund mogen worden.
Verder waren een aantal van de 
aanvankelijk voorgestelde maatregelen 
onderworpen aan herzieningsclausules of 
waren zij niet voldoende omschreven om te 
zorgen voor een vlotte toepassing ervan.

__________________ __________________

8 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende toegang tot het bedrijf van 
kredietinstellingen en het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, tot wijziging 
van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking 
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 

8 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende toegang tot het bedrijf van 
kredietinstellingen en het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, tot wijziging 
van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 
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2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, 
blz. 338).

2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, 
blz. 338).

9 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 wijziging 
van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 
176 van 27.6.2013, blz. 1).

9 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 wijziging 
van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 
176 van 27.6.2013, blz. 1).

Or. fi

Amendement 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Een van de belangrijkste lessen die 
zijn getrokken uit de financiële crisis in 
Europa is dat het institutionele en 
beleidskader inadequaat was om 
onevenwichtigheden in de EU te 
voorkomen en aan te pakken. In het licht 
van de recentste institutionele 
ontwikkelingen in de Europese Unie 
dringt een alomvattende herziening van 
het macroprudentiële beleidskader zich 
op. Het is belangrijk het 
coördinatiemechanisme tussen de 
autoriteiten te stroomlijnen, de activering 
van macroprudentiële 
beleidsinstrumenten te vereenvoudigen en 
het macroprudentiële instrumentarium uit 
te breiden om ervoor te zorgen dat de
autoriteiten in staat zijn systeemrisico's 
tijdig en doeltreffend aan te pakken. 
Wetgevende wijzigingen dienen onder 
meer de herziening te omvatten van de 
respectieve bevoegdheden van de 
macroprudentiële overheden op nationaal 
en EU-niveau teneinde de 
verantwoordelijkheden op het gebied van 
risicobeoordeling en beleidsvorming, met 
inbegrip van de coördinatie- en 
kennisgevingsprocedures tussen de 
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autoriteiten, beter af te bakenen. Het 
ESRB dient een belangrijke rol te 
vervullen bij de coördinatie van 
macroprudentiële maatregelen, alsmede 
bij de overdracht van informatie over 
geplande macroprudentiële maatregelen 
in de lidstaten, met name via de publicatie 
van aangenomen macroprudentiële 
maatregelen op zijn website en 
informatie-uitwisseling tussen de 
autoriteiten na kennisgeving van 
geplande macroprudentiële maatregelen.

Or. en

Amendement 50
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Regulering van en toezicht op een 
kredietinstelling en ook de bijbehorende 
eigenvermogensvereisten en 
rapportageverplichtingen moeten ook in 
de toekomst alleen afhankelijk worden 
gemaakt van het onderliggende risico van 
een kredietinstelling. Dit voorkomt dat bij 
het vaststellen van 
eigenvermogensvereisten en bijbehorende 
rapportageverplichtingen rekening wordt 
gehouden met niet ter zake doende
criteria zoals milieu- of sociaal-politieke 
overwegingen.

Or. de

Amendement 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het beginsel van gelijke beloning 
van mannen en vrouwen voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid is vastgesteld in 
artikel 157 VWEU. Het moet consistent 
worden toegepast door kredietinstellingen 
en beleggingsondernemingen. Deze 
moeten daarom blijk geven van een 
genderneutraal beloningsbeleid.

Or. en

Amendement 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De door bevoegde autoriteiten 
opgelegde opslagfactoren voor het eigen 
vermogen moeten worden vastgesteld 
rekening houdend met de specifieke 
situatie van een instelling en dienen naar 
behoren te worden gemotiveerd. Deze 
vereisten mogen niet worden gebruikt om 
macroprudentiële risico's aan te pakken 
en moeten in de "stacking order" van 
kapitaalvereisten worden geplaatst boven 
de minimumvereisten inzake eigen 
vermogen en onder het gecombineerde-
buffervereiste.

(9) De door bevoegde autoriteiten 
opgelegde opslagfactoren voor het eigen 
vermogen moeten worden vastgesteld 
rekening houdend met de specifieke 
situatie van een instelling en dienen naar 
behoren te worden gemotiveerd. Deze 
vereisten moeten in de "stacking order" van 
kapitaalvereisten worden geplaatst boven 
de minimumvereisten inzake eigen 
vermogen en onder het gecombineerde-
buffervereiste.

Or. en

Amendement 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Goed gekapitaliseerde instellingen 
steunen de economische groei in plaats 
van die te belemmeren. Forse 
risicobeperking kan alleen maar worden 
bereikt wanneer de instellingen geen 
systeemrisico kunnen vormen voor de 
economieën van de Unie of de lidstaten en 
wanneer een ordelijk faillissement 
mogelijk is zonder dat de verliezen op de 
samenleving worden verhaald. Daarom is 
het passend om de kapitaalbuffers te 
verhogen voor instellingen die als ASI of 
MSI zijn aangemerkt zodat mogelijke 
verliezen kunnen worden opgevangen 
door de eigenaars van die instellingen.

Or. en

Amendement 54
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Naast de kapitaalbuffers moet ook 
rekening worden gehouden met risico's 
die gepaard gaan met de 
systeemrelevantie van een instelling 
wanneer de hefboomratio wordt berekend 
in overeenstemming met het besluit van 
het Bazels Comité inzake een buffer voor 
mondiaal systeemrelevante banken. 
Daarom moet een aanpassing van de 
hefboomratio voor mondiaal 
systeemrelevante instellingen (MSI's) 
worden ingevoerd die moet worden 
vastgesteld op 50 % van de vereisten 
inzake een risicogewogen hogere 
verliesabsorptiecapaciteit van een MSI.

Or. en
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Motivering

Het Bazels Comité heeft zijn definitieve richtsnoeren inzake de hefboomratio voor MSI's 
uitgegeven. Daarin wordt voor MSI's – maar niet voor ASI's – een extra 
hefboomfinancieringsvereiste voorgesteld. Er is geen reden waarom de EU de vereisten van 
het Bazels Comité verder zou uitbreiden dan hetgeen in Bazel overeengekomen is, aangezien 
de EU in het algemeen sterk voorstander is geweest van op risico's gebaseerde vereisten in 
plaats van ongevoelige hefboomfinancieringsvereisten.

Amendement 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Instellingen functioneren 
binnen een verwevenheid van wettelijke 
eisen en normen waarmee wordt gestreefd 
naar bescherming van retailklanten en 
consumenten, een gelijk speelveld binnen 
de interne markt, de bescherming van de 
mensenrechten, rechtvaardige belastingen 
en het voorkomen van het witwassen van 
geld. Wanneer de instellingen die eisen en 
normen niet naleven, heeft dat 
ingrijpende negatieve gevolgen voor de 
samenleving, maar kan dit ook de 
kapitaalvereisten van die instellingen en, 
mogelijk, de algemene financiële 
stabiliteit negatief beïnvloeden. Daarom 
moet gedrag worden geselecteerd als een 
bijzondere parameter voor het 
operationeel risico en moet erop worden 
toegezien dat de instellingen en bevoegde 
autoriteiten dit risico op passende wijze 
identificeren, beoordelen en monitoren in 
de context van het interne kapitaal van de 
instellingen. Bovendien moet ook worden 
vastgesteld dat informatie over onderzoek 
naar wangedrag van instellingen door de 
autoriteiten die toezicht houden op de 
kaders voor bedrijfsvoering, bestrijding 
van het witwassen van geld, consumenten, 
concurrentie en andere kaders 
onmiddellijk wordt meegedeeld aan de 
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bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor het prudentieel toezicht.

Or. en

Motivering

Wangedrag moet worden geselecteerd als een bijzondere parameter van het operationeel 
risico; daarom moet een nieuw artikel 85 bis over gedragsrisico worden toegevoegd.

Amendement 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Niet alleen is gebleken dat 
tal van instellingen tijdens de financiële 
crisis ernstig ondergekapitaliseerd waren, 
maar tien jaar later bestaat nog altijd 
ernstige bezorgdheid over de 
betrouwbaarheid en buitensporige 
variabiliteit van de interne benaderingen 
die door instellingen worden gehanteerd 
om de kapitaalvereisten te bepalen voor 
uiteenlopende markt- en 
kredietrisicoposities; deze bezorgdheid is 
onder meer geuit door het BCBS, het 
GTM en de EBA in haar overeenkomstig 
artikel 78 van deze richtlijn verrichte 
benchmarking. Het is van cruciaal belang 
voor de stabiliteit van het financieel stelsel 
en voor de geloofwaardigheid van de 
instellingen in de ogen van 
toezichthouders, beleggers, klanten, 
tegenpartijen en het bredere publiek dat 
er zo spoedig mogelijk stappen worden 
gezet om deze bezorgdheid weg te werken. 
Een van die stappen bestaat erin de 
bevoegde autoriteiten in deze richtlijn 
uitdrukkelijke bevoegdheden te verlenen 
om corrigerende maatregelen te treffen, 
zoals het toepassen van multiplicatoren op 
modeloutputs, gestandaardiseerde 
modelondergrenzen, moratoria op 



PE616.798v01-00 10/184 AM\1144242NL.docx

NL

modelwijzigingen en de bekendmaking 
van de verschillen tussen 
gestandaardiseerde en interne 
benaderingen voor dezelfde risicoposities. 
Een van die stappen bestaat erin de 
bevoegde autoriteiten in deze richtlijn 
uitdrukkelijke bevoegdheden te verlenen 
om corrigerende maatregelen te treffen, 
zoals het toepassen van multiplicatoren op 
modeloutputs, gestandaardiseerde 
modelondergrenzen, moratoria op 
modelwijzigingen en de bekendmaking 
van de verschillen tussen 
gestandaardiseerde en interne 
benaderingen voor dezelfde risicoposities. 
Op de middellange termijn moet het 
volledige kader voor de 
kapitaaltoereikendheid echter worden 
hervormd om te zorgen voor 
geloofwaardige achtervangmechanismen 
voor zowel inputs als outputs van de 
interne modellen van de instellingen voor 
alle risico's die met behulp van interne 
benaderingen moeten worden onderzocht 
om, zo nodig, de mogelijkheid van interne 
benaderingen volledig in te trekken 
wanneer er weinig of geen reden bestaat 
om te geloven dat een interne benadering 
betere prestaties kan leveren dan een 
gestandaardiseerde benadering. In dit 
verband dient de Commissie zo spoedig 
mogelijk wetgevingsvoorstellen te 
overwegen om dergelijke 
controlemaatregelen in te voeren, en 
daarbij in haar voorstellen de 
mogelijkheid te laten bestaan om 
ontwikkelingen in de internationale 
normen op dit gebied te integreren, 
naarmate ze zich voordoen en wanneer dit 
noodzakelijk blijkt.

Or. en

Amendement 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Als leidraad voor de bevoegde 
autoriteiten om na te gaan in welke 
situaties instellingsspecifieke 
opslagfactoren van het kapitaalvereiste 
moeten worden opgelegd, dient de 
Commissie te worden gemachtigd om, met 
betrekking tot de wijze van meting van 
risico's of aspecten van risico's die niet of 
niet voldoende worden gedekt door de 
eigenvermogensvereisten van 
Verordening (EU) nr. 575/2013, 
technische reguleringsnormen vast te 
stellen door middel van gedelegeerde 
handelingen krachtens artikel 290 VWEU 
en in overeenstemming met de artikelen 
10 tot en met 14 van Verordening (EU) 
nr. 1093/2010.

Schrappen

Or. en

Amendement 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Met Richtlijn 2009/138/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
(Solvabiliteit II) waarin de regels 
betreffende het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf worden 
geharmoniseerd, zijn wijzigingen 
ingevoerd die moesten bijdragen tot de 
financiële stabiliteit en het eigen 
vermogen met het oog op de 
verwezenlijking van de fundamentele 
doelstelling om de markten stabiliseren. 
Er moet echter rekening mee worden 
gehouden dat in de lidstaten 
verzekeringsbedrijven aanwezig zijn met 
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aandelen die genoteerd zijn aan een 
gereglementeerde markt die onder het 
toezicht staat van de bevoegde 
toezichthoudende autoriteiten van de 
lidstaten, en dat deze bedrijven 
verzekeringsactiviteiten verrichten 
volgens een bedrijfsmodel met lage
risico's dat een matige financiële 
hefboomwerking (een hefboomratio niet 
hoger dan 5) veronderstelt, alsook een 
lage risicobereidheid bij beleggingen en 
een hoog winstpercentage uit de 
kernactiviteiten van het 
verzekeringsbedrijf; dergelijke bedrijven 
hebben daarom een meer ingehouden 
risicoprofiel in vergelijking met 
vergelijkbare instellingen met sterk 
uiteenlopende bedrijfsmodellen, die ook 
financieel van aard zijn. Er is opgemerkt 
dat verzekeringen in de Europese Unie 
bijgevolg minder blootgesteld zijn aan het 
systeemrisico, ook al omdat zij een 
conservatiever beleggingsbeleid voeren, 
en dat de gevolgen van de financiële crisis 
en de crisis op de beurzen na 2008, die de 
resultaatrekeningen van financiële 
instellingen negatief hebben beïnvloed, 
geen aanmerkelijke invloed hebben gehad 
op verzekeringsbedrijven, die doorgaans 
positieve resultaten bleven optekenen, met 
relatief stabiele winstmarges. Die 
stabiliteit is de voorbije jaren zichtbaar 
geworden in de beursresultaten van 
verzekeringsbedrijven met aandelen die 
genoteerd zijn aan gereglementeerde 
markten van de Europese Unie en die, in 
vergelijking met die van financiële 
instellingen, de neerwaartse trend in de 
waarde van aandelen sterk hebben 
beperkt, hoewel er na 2008 in het 
algemeen een recessieklimaat heerste op 
de markten. Niet-controlerende holdings 
in dergelijke verzekeringsbedrijven die 
een bedrijfsmodel met lage financiële 
risico's hanteren, kunnen daarom worden 
gelijkgesteld met andere (gemengde) 
financiële holdings, en bijgevolg met de 
specifieke discipline wat betreft van de 
aftrek van onderdelen van het tier 1-
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kernkapitaal waarin door de 
toezichthoudende autoriteiten van de 
lidstaten is voorzien met betrekking tot 
andere industriële ondernemingen.

Or. en

Amendement 59
Thierry Cornillet

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Het toezichtsorgaan van 
het Bazels Comité voor bankentoezicht, de 
groep van presidenten van centrale 
banken en banktoezichthouders, heeft op 
7 december 2017 een reeks maatregelen 
goedgekeurd om het Bazel III-kader te 
versterken. Met deze reeks maatregelen 
worden benaderingen herzien voor de 
berekening van de risicogewogen posten 
voor blootstelling aan kredietrisico's en 
operationele risico's en de 
eigenvermogensvereisten voor het risico 
van aanpassing van de kredietwaardering 
en wordt een totale outputondergrens 
ingevoerd. Met deze reeks maatregelen 
wordt eveneens de meting van de 
hefboomratio herzien en wordt een 
nieuwe hefboomratiobuffer ingevoerd 
voor mondiaal systeemrelevante 
instellingen. De bepalingen van het 
definitieve Bazel II-kader moeten 
mettertijd worden opgenomen in 
Verordening (EU) nr. 575/2013 ter 
verbetering van de risicogevoeligheid van 
de kapitaalvereisten voor banken die 
gestandaardiseerde benaderingen 
hanteren en ter beperking van de 
variabiliteit van de risicogewogen posten 
voor blootstelling, met name voor banken 
die gebruikmaken van interne of 
geavanceerde benaderingen. De 
afstemming op deze nieuwe voorschriften 
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zou ook ten goede komen aan het 
internationale gelijke speelveld voor EU-
instellingen die buiten de Unie actief zijn. 
Teneinde ervoor te zorgen dat de 
toepassing van deze reeks maatregelen in 
de EU geen negatieve gevolgen heeft voor 
de banksector of voor de financiering van 
de economie, en dat hierbij op passende 
wijze rekening wordt gehouden met de 
specifieke kenmerken van de banksector 
in de EU, moet de EBA zo spoedig 
mogelijk een alomvattende 
effectbeoordeling verrichten ter 
informatie van de Commissie voordat een 
wetgevingsvoorstel wordt ingediend.

Or. en

Motivering

Aangezien veel parameters nog altijd evolueren, is het belangrijk dat de EBA de suggesties 
van het Bazels Comité zo spoedig mogelijk bekijkt. Dat is van cruciaal belang om deze 
suggesties te kunnen omzetten in EU-recht dat de stabiliteit verbetert, de EU-banken beter 
toerust om het hoofd te bieden aan de mondiale concurrentie en de economie op passende 
wijze te financieren.

Amendement 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 – inleidende formule

Bestaande tekst Amendement

(-1) De inleidende formule van 
artikel 2, lid 5 wordt als volgt gewijzigd:

Deze richtlijn is niet van toepassing op: "Deze richtlijn is uitsluitend niet van 
toepassing op:"

Or. en

Motivering

Een vaste, limitatieve lijst van instellingen die niet onder de richtlijn vallen, is passender.
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Amendement 61
Alfred Sant

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 – punt 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) het volgende punt 24 bis wordt 
toegevoegd:

"24 bis) in Malta, de "Malta 
Development Bank"."

Or. en

Amendement 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b – inleidende formule
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – leden 5 bis en 5 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de volgende leden 5 bis en 5 ter
worden ingevoegd:

(b) het volgende lid 5 bis wordt 
ingevoegd:

"5 bis. De Commissie kan regelmatig 
beoordelen of de lijst uit hoofde van lid 5 
moet worden uitgebreid met andere 
instellingen door middel van een 
krachtens artikel 148 vastgestelde 
gedelegeerde handeling.";

Or. en

Amendement 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op een instelling wanneer de 
Commissie op basis van de informatie 
waarover zij beschikt, bij een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 148 vaststelt dat de instelling aan 
alle volgende voorwaarden voldoet, 
onverminderd de toepassing van de regels 
inzake staatssteun:

Schrappen

(a) het gaat om een publiekrechtelijke 
instelling die is opgericht door de 
centrale, de regionale of de lokale 
overheid van een lidstaat;

(b) volgens de wetten en bepalingen 
die de instelling regelen, zijn haar 
activiteiten beperkt tot het bevorderen van 
bepaalde doelstellingen van financieel, 
sociaal of economisch beleid in 
overeenstemming met de wetten en 
bepalingen die de instelling regelen, op 
een niet-concurrerende, non-profitbasis. 
Voor de toepassing hiervan kunnen de 
beleidsdoelstellingen betrekking hebben 
op de verschaffing van financiering voor 
bevordering en ontwikkeling van 
specifieke economische activiteiten of 
geografische gebieden van de betrokken 
lidstaat;

(c) zij is onderworpen aan passende 
en doeltreffende prudentiële regels, 
waaronder minimumkapitaalvereisten, en 
aan een passend toezichtkader dat een 
zelfde strekking heeft als het volgens het 
Unierecht vastgestelde kader;

(d) naargelang van het geval heeft de 
centrale, de regionale of de lokale 
overheid de verplichting om de 
levensvatbaarheid van de instelling te 
beschermen of garandeert zij direct of 
indirect ten minste 90 % van het eigen 
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vermogen, de financieringsbehoeften of 
de blootstellingen van de instelling;

(e) het is de instelling niet toegestaan 
gedekte deposito's aan te nemen als 
gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 5, van 
Richtlijn 2014/49/EG van het Europees 
Parlement en de Raad12;

(f) haar activiteiten zijn beperkt tot de 
lidstaat waar haar hoofdkantoor is 
gelegen;

(g) de totale waarde van de activa van 
de instelling bedraagt minder dan 30 
miljard EUR;

(h) de verhouding tussen haar totale 
activa en het bbp van de betrokken 
lidstaat bedraagt minder dan 20 %;

(i) de instelling is niet van significant 
belang voor de binnenlandse economie 
van de betrokken lidstaat.

De Commissie evalueert regelmatig of een 
instelling die is onderworpen aan een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 148, blijft voldoen aan de 
voorwaarden van de eerste alinea.

__________________

12 Richtlijn 2014/49/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 
inzake de depositogarantiestelsels 
(herschikking) (PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 149).

Or. en

Amendement 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op een instelling wanneer de 
Commissie op basis van de informatie 
waarover zij beschikt, bij een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 148 vaststelt dat de instelling aan 
alle volgende voorwaarden voldoet, 
onverminderd de toepassing van de regels 
inzake staatssteun:

Schrappen

(a) het gaat om een publiekrechtelijke 
instelling die is opgericht door de 
centrale, de regionale of de lokale 
overheid van een lidstaat;

(b) volgens de wetten en bepalingen 
die de instelling regelen, zijn haar 
activiteiten beperkt tot het bevorderen van 
bepaalde doelstellingen van financieel, 
sociaal of economisch beleid in 
overeenstemming met de wetten en 
bepalingen die de instelling regelen, op 
een niet-concurrerende, non-profitbasis. 
Voor de toepassing hiervan kunnen de 
beleidsdoelstellingen betrekking hebben 
op de verschaffing van financiering voor 
bevordering en ontwikkeling van 
specifieke economische activiteiten of 
geografische gebieden van de betrokken 
lidstaat;

(c) zij is onderworpen aan passende 
en doeltreffende prudentiële regels, 
waaronder minimumkapitaalvereisten, en 
aan een passend toezichtkader dat een 
zelfde strekking heeft als het volgens het 
Unierecht vastgestelde kader;

(d) naargelang van het geval heeft de 
centrale, de regionale of de lokale 
overheid de verplichting om de 
levensvatbaarheid van de instelling te 
beschermen of garandeert zij direct of 
indirect ten minste 90 % van het eigen 
vermogen, de financieringsbehoeften of 
de blootstellingen van de instelling;

(e) het is de instelling niet toegestaan 
gedekte deposito's aan te nemen als 
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gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 5, van 
Richtlijn 2014/49/EG van het Europees 
Parlement en de Raad12;

(f) haar activiteiten zijn beperkt tot de 
lidstaat waar haar hoofdkantoor is 
gelegen;

(g) de totale waarde van de activa van 
de instelling bedraagt minder dan 30 
miljard EUR;

(h) de verhouding tussen haar totale 
activa en het bbp van de betrokken 
lidstaat bedraagt minder dan 20 %;

(i) de instelling is niet van significant 
belang voor de binnenlandse economie 
van de betrokken lidstaat.

De Commissie evalueert regelmatig of een 
instelling die is onderworpen aan een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 148, blijft voldoen aan de 
voorwaarden van de eerste alinea.

__________________

12 Richtlijn 2014/49/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 
inzake de depositogarantiestelsels 
(herschikking) (PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 149).

Or. en

Amendement 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op een instelling wanneer de 
Commissie op basis van de informatie 
waarover zij beschikt, bij een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 

Schrappen
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artikel 148 vaststelt dat de instelling aan 
alle volgende voorwaarden voldoet, 
onverminderd de toepassing van de regels 
inzake staatssteun:

(a) het gaat om een publiekrechtelijke 
instelling die is opgericht door de 
centrale, de regionale of de lokale 
overheid van een lidstaat;

(b) volgens de wetten en bepalingen 
die de instelling regelen, zijn haar 
activiteiten beperkt tot het bevorderen van 
bepaalde doelstellingen van financieel, 
sociaal of economisch beleid in 
overeenstemming met de wetten en
bepalingen die de instelling regelen, op 
een niet-concurrerende, non-profitbasis. 
Voor de toepassing hiervan kunnen de 
beleidsdoelstellingen betrekking hebben 
op de verschaffing van financiering voor 
bevordering en ontwikkeling van 
specifieke economische activiteiten of 
geografische gebieden van de betrokken 
lidstaat;

(c) zij is onderworpen aan passende 
en doeltreffende prudentiële regels, 
waaronder minimumkapitaalvereisten, en 
aan een passend toezichtkader dat een 
zelfde strekking heeft als het volgens het 
Unierecht vastgestelde kader;

(d) naargelang van het geval heeft de 
centrale, de regionale of de lokale 
overheid de verplichting om de 
levensvatbaarheid van de instelling te 
beschermen of garandeert zij direct of 
indirect ten minste 90 % van het eigen 
vermogen, de financieringsbehoeften of 
de blootstellingen van de instelling;

(e) het is de instelling niet toegestaan 
gedekte deposito's aan te nemen als 
gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 5, van 
Richtlijn 2014/49/EG van het Europees 
Parlement en de Raad12;

(f) haar activiteiten zijn beperkt tot de 
lidstaat waar haar hoofdkantoor is 
gelegen;
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(g) de totale waarde van de activa van 
de instelling bedraagt minder dan 30 
miljard EUR;

(h) de verhouding tussen haar totale 
activa en het bbp van de betrokken 
lidstaat bedraagt minder dan 20 %;

(i) de instelling is niet van significant 
belang voor de binnenlandse economie 
van de betrokken lidstaat.

De Commissie evalueert regelmatig of een 
instelling die is onderworpen aan een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 148, blijft voldoen aan de 
voorwaarden van de eerste alinea.

__________________

12 Richtlijn 2014/49/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 
inzake de depositogarantiestelsels 
(herschikking) (PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 149).

Or. en

Amendement 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op een instelling wanneer de 
Commissie op basis van de informatie 
waarover zij beschikt, bij een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 148 vaststelt dat de instelling aan 
alle volgende voorwaarden voldoet, 
onverminderd de toepassing van de regels 
inzake staatssteun:

Schrappen

(a) het gaat om een publiekrechtelijke 
instelling die is opgericht door de 
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centrale, de regionale of de lokale 
overheid van een lidstaat;

(b) volgens de wetten en bepalingen 
die de instelling regelen, zijn haar 
activiteiten beperkt tot het bevorderen van 
bepaalde doelstellingen van financieel, 
sociaal of economisch beleid in 
overeenstemming met de wetten en 
bepalingen die de instelling regelen, op 
een niet-concurrerende, non-profitbasis. 
Voor de toepassing hiervan kunnen de 
beleidsdoelstellingen betrekking hebben 
op de verschaffing van financiering voor 
bevordering en ontwikkeling van 
specifieke economische activiteiten of 
geografische gebieden van de betrokken 
lidstaat;

(c) zij is onderworpen aan passende 
en doeltreffende prudentiële regels, 
waaronder minimumkapitaalvereisten, en 
aan een passend toezichtkader dat een 
zelfde strekking heeft als het volgens het 
Unierecht vastgestelde kader;

(d) naargelang van het geval heeft de 
centrale, de regionale of de lokale 
overheid de verplichting om de 
levensvatbaarheid van de instelling te 
beschermen of garandeert zij direct of 
indirect ten minste 90 % van het eigen 
vermogen, de financieringsbehoeften of 
de blootstellingen van de instelling;

(e) het is de instelling niet toegestaan 
gedekte deposito's aan te nemen als 
gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 5, van 
Richtlijn 2014/49/EG van het Europees 
Parlement en de Raad12;

(f) haar activiteiten zijn beperkt tot de 
lidstaat waar haar hoofdkantoor is 
gelegen;

(g) de totale waarde van de activa van 
de instelling bedraagt minder dan 30 
miljard EUR;

(h) de verhouding tussen haar totale 
activa en het bbp van de betrokken 
lidstaat bedraagt minder dan 20 %;
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(i) de instelling is niet van significant 
belang voor de binnenlandse economie 
van de betrokken lidstaat.

De Commissie evalueert regelmatig of een 
instelling die is onderworpen aan een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig
artikel 148, blijft voldoen aan de 
voorwaarden van de eerste alinea.

__________________

12 Richtlijn 2014/49/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 
inzake de depositogarantiestelsels 
(herschikking) (PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 149).

Or. en

Amendement 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op een instelling wanneer de 
Commissie op basis van de informatie 
waarover zij beschikt, bij een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 148 vaststelt dat de instelling aan 
alle volgende voorwaarden voldoet, 
onverminderd de toepassing van de regels 
inzake staatssteun:

Schrappen

(a) het gaat om een publiekrechtelijke 
instelling die is opgericht door de 
centrale, de regionale of de lokale 
overheid van een lidstaat;

(b) volgens de wetten en bepalingen 
die de instelling regelen, zijn haar 
activiteiten beperkt tot het bevorderen van 
bepaalde doelstellingen van financieel, 
sociaal of economisch beleid in 
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overeenstemming met de wetten en 
bepalingen die de instelling regelen, op 
een niet-concurrerende, non-profitbasis. 
Voor de toepassing hiervan kunnen de 
beleidsdoelstellingen betrekking hebben 
op de verschaffing van financiering voor 
bevordering en ontwikkeling van 
specifieke economische activiteiten of 
geografische gebieden van de betrokken 
lidstaat;

(c) zij is onderworpen aan passende 
en doeltreffende prudentiële regels, 
waaronder minimumkapitaalvereisten, en 
aan een passend toezichtkader dat een 
zelfde strekking heeft als het volgens het 
Unierecht vastgestelde kader;

(d) naargelang van het geval heeft de 
centrale, de regionale of de lokale 
overheid de verplichting om de 
levensvatbaarheid van de instelling te 
beschermen of garandeert zij direct of 
indirect ten minste 90 % van het eigen 
vermogen, de financieringsbehoeften of 
de blootstellingen van de instelling;

(e) het is de instelling niet toegestaan 
gedekte deposito's aan te nemen als 
gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 5, van 
Richtlijn 2014/49/EG van het Europees 
Parlement en de Raad12;

(f) haar activiteiten zijn beperkt tot de 
lidstaat waar haar hoofdkantoor is 
gelegen;

(g) de totale waarde van de activa van 
de instelling bedraagt minder dan 30 
miljard EUR;

(h) de verhouding tussen haar totale 
activa en het bbp van de betrokken 
lidstaat bedraagt minder dan 20 %;

(i) de instelling is niet van significant 
belang voor de binnenlandse economie 
van de betrokken lidstaat.

De Commissie evalueert regelmatig of een 
instelling die is onderworpen aan een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 148, blijft voldoen aan de 
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voorwaarden van de eerste alinea.

__________________

12 Richtlijn 2014/49/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 
inzake de depositogarantiestelsels 
(herschikking) (PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 149).

Or. en

Motivering

Een vaste, limitatieve lijst van instellingen die niet onder de richtlijn vallen, is passender.

Amendement 68
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op een instelling wanneer de Commissie op 
basis van de informatie waarover zij 
beschikt, bij een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 148 vaststelt dat de 
instelling aan alle volgende voorwaarden 
voldoet, onverminderd de toepassing van 
de regels inzake staatssteun:

5 bis. Behoudens de instellingen die zijn 
vermeld in artikel 2, lid 5, is deze richtlijn 
niet van toepassing op een instelling 
wanneer de Commissie op basis van de 
informatie waarover zij beschikt, bij een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 148 vaststelt dat de instelling aan 
alle volgende voorwaarden voldoet, 
onverminderd de toepassing van de regels 
inzake staatssteun:

Or. en

Amendement 69
Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op een instelling wanneer de Commissie op 
basis van de informatie waarover zij 
beschikt, bij een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 148 vaststelt dat de 
instelling aan alle volgende voorwaarden 
voldoet, onverminderd de toepassing van 
de regels inzake staatssteun:

5 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op een instelling of een eenheid van een 
kredietinstelling wanneer de Commissie 
op basis van de informatie waarover zij 
beschikt, bij een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 148 vaststelt dat de 
instelling of eenheid van de instelling aan 
alle volgende voorwaarden voldoet, 
onverminderd de toepassing van de regels 
inzake staatssteun:

Or. en

Amendement 70
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op een instelling wanneer de Commissie op 
basis van de informatie waarover zij 
beschikt, bij een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 148 vaststelt dat de 
instelling aan alle volgende voorwaarden 
voldoet, onverminderd de toepassing van 
de regels inzake staatssteun:

5 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op een instelling of een eenheid van een 
kredietinstelling wanneer de Commissie 
op basis van de informatie waarover zij 
beschikt, bij een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 148 vaststelt dat de 
instelling of een eenheid van een 
kredietinstelling aan alle volgende 
voorwaarden voldoet:

Or. de

Amendement 71
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het gaat om een publiekrechtelijke
instelling die is opgericht door de centrale, 
de regionale of de lokale overheid van een 
lidstaat;

(a) het gaat om een instelling die is 
opgericht door de centrale, de regionale of 
de lokale overheid van een lidstaat;

Or. en

Amendement 72
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) volgens de wetten en bepalingen 
die de instelling regelen, zijn haar 
activiteiten beperkt tot het bevorderen van 
bepaalde doelstellingen van financieel, 
sociaal of economisch beleid in 
overeenstemming met de wetten en 
bepalingen die de instelling regelen, op 
een niet-concurrerende, non-profitbasis. 
Voor de toepassing hiervan kunnen de 
beleidsdoelstellingen betrekking hebben 
op de verschaffing van financiering voor 
bevordering en ontwikkeling van 
specifieke economische activiteiten of 
geografische gebieden van de betrokken 
lidstaat;

(b) volgens de wetten en bepalingen 
die de instelling regelen, omvatten haar 
doelstellingen activiteiten van algemeen 
belang, zoals de verschaffing van 
financiering voor de bevordering en 
ontwikkeling van specifieke economische 
activiteiten of geografische gebieden van 
de betrokken lidstaat;

Or. en

Amendement 73
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij is onderworpen aan passende en 
doeltreffende prudentiële regels, 
waaronder minimumkapitaalvereisten, en 
aan een passend toezichtkader dat een 
zelfde strekking heeft als het volgens het 
Unierecht vastgestelde kader;

(c) zij is onderworpen aan een 
toezichtkader dat haar financiële stabiliteit 
garandeert;

Or. en

Amendement 74
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) naargelang van het geval heeft de 
centrale, de regionale of de lokale overheid 
de verplichting om de levensvatbaarheid 
van de instelling te beschermen of 
garandeert zij direct of indirect ten minste 
90 % van het eigen vermogen, de 
financieringsbehoeften of de 
blootstellingen van de instelling;

(d) naargelang van het geval heeft de 
centrale, de regionale of de lokale overheid 
de verplichting om de levensvatbaarheid 
van de instelling te beschermen of 
garandeert zij direct of indirect ten minste 
75 % van de passiva van de instelling;

Or. en

Amendement 75
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het is de instelling niet toegestaan 
gedekte deposito's aan te nemen als 

(e) zij is geen directe ontvanger van 
spaargelden van particulieren;



AM\1144242NL.docx 29/184 PE616.798v01-00

NL

gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 5, van 
Richtlijn 2014/49/EG van het Europees 
Parlement en de Raad12;

__________________

12 Richtlijn 2014/49/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 
inzake de depositogarantiestelsels 
(herschikking) (PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 149).

Or. de

Amendement 76
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het is de instelling niet toegestaan 
gedekte deposito's aan te nemen als 
gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 5, van 
Richtlijn 2014/49/EG van het Europees 
Parlement en de Raad12;

(e) zij mag niet direct spaargelden van 
particulieren aannemen;

__________________

12 Richtlijn 2014/49/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 
inzake de depositogarantiestelsels 
(herschikking) (PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 149).

Or. de

Motivering

Het criterium is gericht op de bescherming van retaildepositohouders. Daarom is een 
nauwere definitie van gedekte deposito's dan die uit de depositogarantierichtlijn gepast.

Amendement 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het is de instelling niet toegestaan 
gedekte deposito's aan te nemen als 
gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 5, van 
Richtlijn 2014/49/EG van het Europees 
Parlement en de Raad12;

(e) de instelling is geen directe 
ontvanger van spaargelden van 
particulieren;

__________________

12 Richtlijn 2014/49/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 
inzake de depositogarantiestelsels 
(herschikking) (PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 149).

Or. en

Motivering

(Amendement gebaseerd op de input van Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, 
VÖB)

Amendement 78
Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het is de instelling niet toegestaan 
gedekte deposito's aan te nemen als 
gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 5, van 
Richtlijn 2014/49/EG van het Europees 
Parlement en de Raad12;

(e) de instelling is geen directe 
ontvanger van spaargelden van 
particulieren;

__________________

12 Richtlijn 2014/49/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 
inzake de depositogarantiestelsels 
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(herschikking) (PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 149).

Or. en

Amendement 79
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het is de instelling niet toegestaan 
gedekte deposito's aan te nemen als 
gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 5, van 
Richtlijn 2014/49/EG van het Europees 
Parlement en de Raad12;

(e) het is de instelling niet toegestaan 
retaildeposito's aan te nemen, met 
uitzondering van retaildeposito's die 
gewaarborgd zijn door de centrale, 
regionale of lokale overheid;

__________________

12 Richtlijn 2014/49/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 
inzake de depositogarantiestelsels 
(herschikking) (PB L 173 van 12.6.2014, 
blz. 149).

Or. en

Amendement 80
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) haar activiteiten zijn beperkt tot de 
lidstaat waar haar hoofdkantoor is gelegen;

(f) als de instelling door een regionale 
of lokale overheid is opgericht, is het 
merendeel van haar activiteiten beperkt tot 
de lidstaat waar haar hoofdkantoor is 
gelegen;
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Or. en

Amendement 81
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de totale waarde van de activa van 
de instelling bedraagt minder dan 30 
miljard EUR;

(g) voor instellingen waarvan de 
eigenvermogensvereisten, 
financieringsbehoeften of risicoposities 
voor minder dan 75 % direct of indirect 
door de centrale overheid of de regionale 
of lokale overheid overeenkomstig onder 
d) worden gegarandeerd, bedraagt de 
totale waarde van de activa van de 
instelling minder dan 30 miljard EUR;

Or. en

Amendement 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de totale waarde van de activa van 
de instelling bedraagt minder dan 30 
miljard EUR;

(g) de totale waarde van de activa van 
de instelling bedraagt minder dan 30 
miljard EUR of de 
eigenvermogensvereisten, 
financieringsbehoeften of risicoposities 
van de instelling worden voor 100 %
direct of indirect door de centrale 
overheid of een regionale of lokale 
overheid overeenkomstig onder d) 
gegarandeerd;



AM\1144242NL.docx 33/184 PE616.798v01-00

NL

Or. en

Motivering

(Amendement gebaseerd op de input van Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, 
VÖB, met de afwijking dat de garantievereisten om prudentiële redenen cumulatief worden 
gemaakt)

Amendement 83
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de totale waarde van de activa van 
de instelling bedraagt minder dan 30 
miljard EUR;

(g) de totale waarde van de niet door 
de centrale overheid of de regionale of 
lokale overheid gegarandeerde activa van 
de instelling bedraagt minder dan 30 
miljard EUR;

Or. de

Motivering

Alleen de totale waarde van de niet-gegarandeerde activa is relevant voor de vraag of een 
instelling uitzondering van het toepassingsgebied moet krijgen.

Amendement 84
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de verhouding tussen haar totale 
activa en het bbp van de betrokken lidstaat 
bedraagt minder dan 20 %;

(h) de verhouding tussen haar totale 
activa en het bbp van de betrokken lidstaat 
bedraagt minder dan 30 %;

Or. en
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Amendement 85
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 bis – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de instelling is niet van significant 
belang voor de binnenlandse economie 
van de betrokken lidstaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op categorieën instellingen in 
een lidstaat wanneer de Commissie op 
basis van de informatie waarover zij 
beschikt, in een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 148 vaststelt dat de 
onder die categorie vallende instellingen 
naar nationaal recht van een lidstaat als 
kredietvereniging worden aangemerkt en 
aan alle volgende voorwaarden voldoen:

Schrappen

(a) het gaat om financiële instellingen 
van coöperatieve aard;

(b) het lidmaatschap is beperkt tot een 
groep leden die bepaalde vooraf 
vastgestelde gemeenschappelijke 
persoonlijke kenmerken of belangen 
delen;
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(c) de instellingen mogen hun leden 
alleen krediet en financiële diensten 
verstrekken;

(d) zij mogen van hun leden alleen 
deposito's of terugbetaalbare gelden 
aannemen en deze deposito's worden 
aangemerkt als gedekte deposito's 
krachtens artikel 2, lid 1, punt 5, van 
Richtlijn 2014/49/EU;

(e) zij mogen alleen de 
werkzaamheden verrichten bedoeld in de 
punten 1 tot en met 6 en 15 van bijlage I 
bij deze richtlijn;

(f) zij zijn onderworpen aan passende 
en doeltreffende prudentiële regels, 
waaronder minimumkapitaalvereisten, en 
aan een toezichtkader dat een zelfde 
strekking heeft als het volgens het 
Unierecht vastgestelde kader;

(g) de totale waarde van de activa van 
deze categorie instellingen bedraagt niet 
meer dan 3 % van het bbp van de 
betrokken lidstaat en de totale waarde van 
de activa van individuele instellingen 
bedraagt niet meer dan 100 miljoen EUR;

(h) hun activiteiten zijn beperkt tot de 
lidstaat waar het hoofdkantoor is gelegen.

De Commissie evalueert regelmatig of een 
categorie instellingen die is onderworpen 
aan een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 148, blijft voldoen 
aan de voorwaarden van de eerste alinea.

Or. en

Amendement 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 ter
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op categorieën instellingen in 
een lidstaat wanneer de Commissie op 
basis van de informatie waarover zij 
beschikt, in een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 148 vaststelt dat de 
onder die categorie vallende instellingen 
naar nationaal recht van een lidstaat als 
kredietvereniging worden aangemerkt en 
aan alle volgende voorwaarden voldoen:

Schrappen

(a) het gaat om financiële instellingen 
van coöperatieve aard;

(b) het lidmaatschap is beperkt tot een 
groep leden die bepaalde vooraf 
vastgestelde gemeenschappelijke 
persoonlijke kenmerken of belangen 
delen;

(c) de instellingen mogen hun leden 
alleen krediet en financiële diensten 
verstrekken;

(d) zij mogen van hun leden alleen 
deposito's of terugbetaalbare gelden 
aannemen en deze deposito's worden 
aangemerkt als gedekte deposito's 
krachtens artikel 2, lid 1, punt 5, van 
Richtlijn 2014/49/EU;

(e) zij mogen alleen de 
werkzaamheden verrichten bedoeld in de 
punten 1 tot en met 6 en 15 van bijlage I 
bij deze richtlijn;

(f) zij zijn onderworpen aan passende 
en doeltreffende prudentiële regels, 
waaronder minimumkapitaalvereisten, en 
aan een toezichtkader dat een zelfde 
strekking heeft als het volgens het 
Unierecht vastgestelde kader;

(g) de totale waarde van de activa van 
deze categorie instellingen bedraagt niet 
meer dan 3 % van het bbp van de 
betrokken lidstaat en de totale waarde van 
de activa van individuele instellingen 
bedraagt niet meer dan 100 miljoen EUR;
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(h) hun activiteiten zijn beperkt tot de 
lidstaat waar het hoofdkantoor is gelegen.

De Commissie evalueert regelmatig of een 
categorie instellingen die is onderworpen 
aan een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 148, blijft voldoen 
aan de voorwaarden van de eerste alinea.

Or. en

Amendement 88
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 ter – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op categorieën instellingen in een lidstaat 
wanneer de Commissie op basis van de 
informatie waarover zij beschikt, in een 
gedelegeerde handeling overeenkomstig 
artikel 148 vaststelt dat de onder die 
categorie vallende instellingen naar 
nationaal recht van een lidstaat als 
kredietvereniging worden aangemerkt en 
aan alle volgende voorwaarden voldoen:

5 ter. Behoudens de in artikel 2, lid 5, 
vermelde instellingen is deze richtlijn niet 
van toepassing op categorieën instellingen 
in een lidstaat wanneer de Commissie op 
basis van de informatie waarover zij 
beschikt, in een gedelegeerde handeling 
overeenkomstig artikel 148 vaststelt dat de 
onder die categorie vallende instellingen 
naar nationaal recht van een lidstaat als 
kredietvereniging worden aangemerkt en 
aan alle volgende voorwaarden voldoen:

Or. en

Amendement 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) zij mogen van hun leden alleen (d) zij mogen van hun leden alleen 
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deposito's of terugbetaalbare gelden 
aannemen en deze deposito's worden 
aangemerkt als gedekte deposito's 
krachtens artikel 2, lid 1, punt 5, van 
Richtlijn 2014/49/EU;

deposito's of terugbetaalbare gelden 
aannemen;

Or. en

Motivering

(Amendement geïnspireerd door de input van het Europees netwerk van kredietcoöperaties 
(ENCU))

Amendement 90
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 ter – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) zij mogen van hun leden alleen 
deposito's of terugbetaalbare gelden 
aannemen en deze deposito's worden 
aangemerkt als gedekte deposito's 
krachtens artikel 2, lid 1, punt 5, van 
Richtlijn 2014/49/EU;

(d) zij mogen van hun leden alleen 
deposito's of terugbetaalbare gelden 
aannemen;

Or. en

Amendement 91
Paul Tang

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 ter – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de totale waarde van de activa van 
deze categorie instellingen bedraagt niet 
meer dan 3 % van het bbp van de 

Schrappen
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betrokken lidstaat en de totale waarde van 
de activa van individuele instellingen 
bedraagt niet meer dan 100 miljoen EUR;

Or. en

Motivering

Sommige kredietcoöperaties in de lidstaten zouden niet binnen deze grenzen vallen.

Amendement 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 ter – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de totale waarde van de activa van 
deze categorie instellingen bedraagt niet 
meer dan 3 % van het bbp van de 
betrokken lidstaat en de totale waarde van 
de activa van individuele instellingen 
bedraagt niet meer dan 100 miljoen EUR;

(g) de totale waarde van de activa van 
deze categorie instellingen bedraagt niet 
meer dan 3 % van het bbp van de 
betrokken lidstaat;

Or. en

Motivering

(Amendement geïnspireerd door de input van het Europees netwerk van kredietcoöperaties 
(ENCU))

Amendement 93
Renato Soru, Luigi Morgano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 5 ter bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter bis. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op een instelling die door de 
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Commissie in de in artikel 2, lid 5, 
bedoelde lijst is opgenomen door middel 
van een krachtens artikel 148 vastgestelde 
gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 94
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten zien toe op de 
publicatie van een lijst met entiteiten die 
uit hoofde van de leden 5 bis en 5 ter van 
de toepassing van deze richtlijn zijn 
uitgesloten, samen met informatie over de 
omvang van een eventuele 
depositobescherming.

Or. en

Motivering

(Zie het advies van de ECB (CON/2017/46)). De uit te sluiten ontwikkelingsbanken en 
kredietcoöperaties moeten duidelijk worden geïdentificeerd. Er moet een openbaar register 
van de uitgesloten entiteiten worden opgesteld. Bovendien moet aan het publiek informatie 
worden verstrekt over de omvang van de bescherming voor depositohouders. Die informatie 
is nodig om transparantie te bieden betreffende het statuut van en het toezicht op deze 
entiteiten en de bescherming van de depositohouders.

Amendement 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het volgende lid 7 wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"Uiterlijk [5 jaar na de inwerkingtreding] 
herziet de Commissie de in artikel 2, lid 5, 
bedoelde lijst door een onderzoek te 
wijden aan de blijvende geldigheid van de 
redenen die tot de opneming van 
entiteiten op de lijst hebben geleid, de 
nationale regelgeving en het toezicht die
van toepassing zijn op de entiteiten van de 
lijst, het type en de kwaliteit van 
depositodekking van de entiteiten van de 
lijst en, voor entiteiten van het type als 
gedefinieerd in lid 2, punten 5 bis en 5 ter, 
ook rekening houdend met de daarin 
beschreven criteria.".

Or. en

Amendement 96
Renato Soru, Luigi Morgano

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het volgende lid 7 wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"Uiterlijk [5 jaar na de inwerkingtreding] 
herziet de Commissie de in artikel 2, lid 5, 
bedoelde lijst door een onderzoek te 
wijden aan de blijvende geldigheid van de 
redenen die tot de opneming van 
entiteiten op de lijst hebben geleid, de 
nationale regelgeving en het toezicht die 
van toepassing zijn op de entiteiten van de 
lijst, het type en de kwaliteit van 
depositodekking van de entiteiten van de 
lijst en, voor entiteiten van het type als 
gedefinieerd in lid 2, punten 5 bis en 5 ter, 
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ook rekening houdend met de daarin 
beschreven criteria.".

Or. en

Amendement 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het volgende lid 7 wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"Uiterlijk [5 jaar na de inwerkingtreding] 
herziet de Commissie de in artikel 2, lid 5, 
bedoelde lijst door een onderzoek te 
wijden aan de blijvende geldigheid van de 
redenen die tot de opneming van 
entiteiten op de lijst hebben geleid, de 
nationale regelgeving en het toezicht die 
van toepassing zijn op de entiteiten van de 
lijst, het type en de kwaliteit van 
depositodekking van de entiteiten van de 
lijst en, voor entiteiten van het type als 
gedefinieerd in lid 2, punten 5 bis en 5 ter, 
ook rekening houdend met de daarin 
beschreven criteria.".

Or. en

Amendement 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het volgende lid 7 wordt 
toegevoegd:

Schrappen

"Uiterlijk [5 jaar na de inwerkingtreding] 
herziet de Commissie de in artikel 2, lid 5, 
bedoelde lijst door een onderzoek te 
wijden aan de blijvende geldigheid van de 
redenen die tot de opneming van 
entiteiten op de lijst hebben geleid, de 
nationale regelgeving en het toezicht die 
van toepassing zijn op de entiteiten van de 
lijst, het type en de kwaliteit van 
depositodekking van de entiteiten van de 
lijst en, voor entiteiten van het type als 
gedefinieerd in lid 2, punten 5 bis en 5 ter, 
ook rekening houdend met de daarin 
beschreven criteria.".

Or. en

Motivering

Een vaste, limitatieve lijst van instellingen die niet onder de richtlijn vallen, is passender.

Amendement 99
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [5 jaar na de inwerkingtreding] 
herziet de Commissie de in artikel 2, lid 5, 
bedoelde lijst door een onderzoek te 
wijden aan de blijvende geldigheid van de 
redenen die tot de opneming van 
entiteiten op de lijst hebben geleid, de
nationale regelgeving en het toezicht die 
van toepassing zijn op de entiteiten van de 
lijst, het type en de kwaliteit van 
depositodekking van de entiteiten van de 
lijst en, voor entiteiten van het type als 

7. Uiterlijk [5 jaar na de 
inwerkingtreding] herziet de Commissie de 
nationale regelgeving en het toezicht die 
van toepassing zijn op de entiteiten van de 
lijst, het type en de kwaliteit van 
depositodekking van de entiteiten van de 
lijst en, voor entiteiten van het type als 
gedefinieerd in artikel 2, leden 5 bis en 5 
ter, ook rekening houdend met de daarin 
beschreven criteria.
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gedefinieerd in lid 2, punten 5 bis en 5 ter, 
ook rekening houdend met de daarin 
beschreven criteria.

De in artikel 2, leden 5 bis en 5 ter, 
vastgestelde criteria op grond waarvan 
een instelling van toepassing mag worden 
uitgesloten bij een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 148 
gelden in geen enkel geval voor 
instellingen die eerder zijn vrijgesteld uit 
hoofde van de lijst in lid 5.

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat instellingen die van toepassing worden uitgesloten en die specifiek op de 
lijst vermeld zijn, niet hoeven te voldoen aan de in artikel 2, leden 5 bis en 5 ter, vermelde 
criteria.

Amendement 100
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [5 jaar na de inwerkingtreding] 
herziet de Commissie de in artikel 2, lid 5, 
bedoelde lijst door een onderzoek te 
wijden aan de blijvende geldigheid van de 
redenen die tot de opneming van 
entiteiten op de lijst hebben geleid, de 
nationale regelgeving en het toezicht die 
van toepassing zijn op de entiteiten van de 
lijst, het type en de kwaliteit van 
depositodekking van de entiteiten van de 
lijst en, voor entiteiten van het type als 
gedefinieerd in lid 2, punten 5 bis en 5 ter, 
ook rekening houdend met de daarin 
beschreven criteria.

7. Uiterlijk [5 jaar na de 
inwerkingtreding] stelt de EBA een verslag 
op met een beoordeling van de nationale 
regelgeving en het toezicht die van 
toepassing zijn op de in artikel 2, leden 5 
bis en 5 ter, gedefinieerde entiteiten 
evenals het type en de kwaliteit van 
depositodekking van deze entiteiten en legt 
zij dit verslag over aan de Commissie en 
het Europees Parlement.

Or. en
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Motivering

Dit amendement dient rechtszekerheid te waarborgen ten aanzien van de opname van de 
entiteiten in de lijst in artikel 2, lid 5, van de vierde richtlijn kapitaalvereisten. In haar advies 
en verslag van november 2017 over de kwesties inzake de regelgevende reikwijdte van de 
vierde richtlijn kapitaalvereisten/verordening kapitaalvereisten merkt de EBA op dat artikel 
2, lid 5, van de vierde richtlijn kapitaalvereisten geldig blijft en een kleine bijwerking vergt. 
Dit amendement voorziet uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn in een 
EBA-verslag met een beoordeling van de nationale regelgeving en het toezicht die van 
toepassing zijn.

Amendement 101
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [5 jaar na de inwerkingtreding] 
herziet de Commissie de in artikel 2, lid 5, 
bedoelde lijst door een onderzoek te 
wijden aan de blijvende geldigheid van de 
redenen die tot de opneming van 
entiteiten op de lijst hebben geleid, de 
nationale regelgeving en het toezicht die 
van toepassing zijn op de entiteiten van de 
lijst, het type en de kwaliteit van 
depositodekking van de entiteiten van de 
lijst en, voor entiteiten van het type als 
gedefinieerd in lid 2, punten 5 bis en 5 ter, 
ook rekening houdend met de daarin 
beschreven criteria.

7. De in artikel 2, leden 5 bis en 5 ter 
vastgestelde criteria op grond waarvan 
een instelling van toepassing mag worden 
uitgesloten bij een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 148 
gelden in geen enkel geval voor 
instellingen die eerder zijn vrijgesteld uit 
hoofde van de lijst in lid 5. Uiterlijk [5 jaar 
na de inwerkingtreding] kan de Commissie 
voor de entiteiten die in overeenstemming 
met artikel 2, leden 5 bis en 5 ter, in de 
lijst zijn opgenomen de nationale 
regelgeving en het toezicht die van 
toepassing zijn op die entiteiten en het type 
en de kwaliteit van depositodekking van 
die entiteiten herzien, rekening houdend 
met de daarin beschreven criteria.

Or. en

Amendement 102
Paul Tang
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 2 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [5 jaar na de inwerkingtreding] 
herziet de Commissie de in artikel 2, lid 5, 
bedoelde lijst door een onderzoek te wijden 
aan de blijvende geldigheid van de redenen 
die tot de opneming van entiteiten op de 
lijst hebben geleid, de nationale 
regelgeving en het toezicht die van 
toepassing zijn op de entiteiten van de lijst, 
het type en de kwaliteit van 
depositodekking van de entiteiten van de 
lijst en, voor entiteiten van het type als 
gedefinieerd in lid 2, punten 5 bis en 5 ter, 
ook rekening houdend met de daarin 
beschreven criteria.

7. Uiterlijk [5 jaar na de 
inwerkingtreding] herziet de Commissie de 
in artikel 2, lid 5, bedoelde lijst door een 
onderzoek te wijden aan de blijvende 
geldigheid van de redenen die tot de 
opneming van entiteiten op de lijst hebben 
geleid, de nationale regelgeving en het 
toezicht die van toepassing zijn op de 
entiteiten van de lijst, voor entiteiten van 
het type als gedefinieerd in artikel 2, leden 
5 bis en 5 ter, ook rekening houdend met 
de daarin beschreven criteria.

Or. en

Amendement 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 3 – lid 1 – punt 64 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

64 bis) "genderneutraal beloningsbeleid 
in een kredietinstelling of 
beleggingsonderneming": een 
beloningsbeleid dat gebaseerd is op gelijke 
beloning van mannen en vrouwen voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid.

Or. en
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Amendement 104
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 8 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(3 bis) Artikel 8, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

1. De lidstaten schrijven voor dat 
kredietinstellingen een vergunning 
verkrijgen alvorens hun werkzaamheden 
aan te vangen. Onverminderd de artikelen 
10 tot en met 14 stellen zij daarvoor de 
voorwaarden vast, die zij ter kennis 
brengen van de EBA.

"1. De lidstaten schrijven voor dat 
kredietinstellingen een vergunning 
verkrijgen van de bevoegde autoriteiten
alvorens hun werkzaamheden, met 
inbegrip van de werkzaamheden vermeld 
in bijlage I, aan te vangen. Onverminderd 
de artikelen 10 tot en met 14 stellen de 
lidstaten daarvoor de voorwaarden vast, 
die zij ter kennis brengen van de EBA."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Motivering

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Amendement 105
Mady Delvaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 9 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Artikel 9, lid 2, wordt vervangen 
door:

Schrappen

"2. Lid 1 is niet van toepassing op het 
aantrekken van deposito's of gelden die 
terugbetaalbaar zijn door een van de 
volgende entiteiten:

(a) een lidstaat;

(b) een regionale of lokale overheid 
van een lidstaat;

(c) een internationale openbare 
instelling waarvan een of meer lidstaten 
lid zijn;

(d) personen of ondernemingen die 
activiteiten verrichten waarvan de 
toegang en de uitoefening expliciet 
binnen de werkingssfeer van andere 
Uniewetgeving dan deze richtlijn en 
Verordening (EU) nr. 575/2013 vallen;

(e) entiteiten bedoeld in artikel 2, lid 
5, waarvan de activiteit wordt geregeld 
door de nationale wetgeving.".

Or. en

Motivering

In haar advies van november 2017 over andere financiële intermediairs (EBA/Op/2017/13) 
concludeert de EBA dat artikel 9, lid 2, van de vierde richtlijn kapitaalvereisten, in de huidige 
versie, verder relevant kan blijven in de regelgevingskaders van de lidstaten en dat elke 
wijziging ervan zou moeten worden onderbouwd door een voorafgaande, grondige 
effectbeoordeling die verder gaat dan het toepassingsgebied van het verslag over andere 
financiële intermediairs. Aangezien een dergelijke effectbeoordeling niet is verricht, is dit 
amendement bedoeld om artikel 9, lid 2, van de vierde richtlijn kapitaalvereisten in de 
huidige versie te behouden.

Amendement 106
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 9 – lid 2 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) entiteiten bedoeld in artikel 2, lid 5, 
waarvan de activiteit wordt geregeld door 
de nationale wetgeving.

(e) entiteiten bedoeld in artikel 2, lid 5, 
lid 5 bis en lid 5 ter, waarvan de activiteit 
wordt geregeld door de nationale 
wetgeving.

Or. en

Motivering

Met het oog op samenhang moeten alle in artikel 2 bedoelde instellingen hier worden 
opgenomen.

Amendement 107
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 9 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) entiteiten bedoeld in artikel 2, lid 5, 
waarvan de activiteit wordt geregeld door 
de nationale wetgeving.

(e) entiteiten bedoeld in artikel 2, lid 5
en lid 5 bis, waarvan de activiteit wordt 
geregeld door de nationale wetgeving.

Or. en

Amendement 108
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 ter Schrappen

Intermediaire EU-moederonderneming

1. De lidstaten schrijven voor dat 
twee of meer instellingen in de Unie, die 
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deel uitmaken van dezelfde groep uit een 
derde land, een intermediaire EU-
moederonderneming hebben die in de 
Unie is gevestigd.

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
intermediaire EU-moederonderneming in 
de Unie een vergunning als instelling 
overeenkomstig artikel 8 of als financiële 
holding of gemengde financiële holding 
overeenkomstig artikel 21 bis aanvraagt.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing wanneer de totale waarde van 
de activa in de EU van de groep uit een 
derde land lager is dan 30 miljard EUR, 
tenzij de groep uit een derde land een 
niet-EU M-SI is.

4. Voor de toepassing van dit artikel 
omvat de totale waarde van de activa in de 
EU van de groep uit een derde land het 
volgende:

(a) de totale activa van elke instelling 
van de Unie van de groep uit een derde 
land, zoals die blijkt uit hun 
geconsolideerde balans; en

(b) de totale activa van elk bijkantoor 
van de groep uit een derde land waaraan 
in de Unie een vergunning is verleend.

5. De bevoegde autoriteiten stellen de 
EBA in kennis van elke vergunning die 
overeenkomstig lid 2 is verleend.

Or. en

Amendement 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat twee 1. De lidstaten schrijven voor dat twee
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of meer instellingen in de Unie, die deel 
uitmaken van dezelfde groep uit een derde 
land, een intermediaire EU-
moederonderneming hebben die in de Unie 
is gevestigd.

of meer instellingen of bijkantoren uit 
derde landen in de Unie, die deel uitmaken 
van dezelfde groep uit een derde land, een 
intermediaire EU-moederonderneming 
hebben die in de Unie is gevestigd.

Or. en

Amendement 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
twee of meer instellingen in de Unie, die 
deel uitmaken van dezelfde groep uit een 
derde land, een intermediaire EU-
moederonderneming hebben die in de Unie 
is gevestigd.

1. Behoudens lid 1 bis schrijven de 
lidstaten voor dat twee of meer instellingen 
in de Unie, die deel uitmaken van dezelfde 
groep uit een derde land, een intermediaire 
EU-moederonderneming hebben die in de 
Unie is gevestigd.

Or. en

Motivering

Wanneer twee intermediaire moederondernemingen worden toegestaan, wordt het juiste 
evenwicht tussen doeltreffend toezicht en doeltreffende structurering bereikt.

Amendement 111
Brian Hayes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat 
twee of meer instellingen in de Unie, die 
deel uitmaken van dezelfde groep uit een 

1. Behoudens lid 7 schrijven de 
lidstaten voor dat twee of meer instellingen
in de Unie, die deel uitmaken van dezelfde 
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derde land, een intermediaire EU-
moederonderneming hebben die in de Unie 
is gevestigd.

groep uit een derde land, een intermediaire 
EU-moederonderneming hebben die in de 
Unie is gevestigd.

Or. en

Amendement 112
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat
twee of meer instellingen in de Unie, die 
deel uitmaken van dezelfde groep uit een 
derde land, een intermediaire EU-
moederonderneming hebben die in de Unie 
is gevestigd.

1. Twee of meer instellingen in de 
Unie, die deel uitmaken van dezelfde groep 
uit een derde land, moeten één enkele
intermediaire EU-moederonderneming 
hebben die in de Unie is gevestigd.

Or. en

Motivering

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Amendement 113
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat
twee of meer instellingen in de Unie, die 
deel uitmaken van dezelfde groep uit een 
derde land, een intermediaire EU-
moederonderneming hebben die in de Unie 
is gevestigd.

1. Twee of meer instellingen in de 
Unie, die deel uitmaken van dezelfde groep 
uit een derde land, moeten ten minste een 
intermediaire EU-moederonderneming 
hebben die in de Unie is gevestigd.

Or. en

Amendement 114
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In afwijking van lid 1 kunnen de 
bevoegde autoriteiten de in lid 1 bedoelde 
instellingen toestaan twee intermediaire 
EU-moederondernemingen te hebben, 
wanneer de oprichting van slechts een 
intermediaire EU-moederonderneming:

(i) in strijd zou zijn met het wettelijke 
of regelgevende kader dat een scheiding 
van activiteiten vereist in het derde land 
waar de uiteindelijke moederonderneming 
van de groep uit een derde land haar 
hoofdkantoor heeft, of

(ii) de afwikkelbaarheid minder 
doeltreffend zou maken of de financiële 
stabiliteit zou aantasten volgens een 
beoordeling die is verricht door de 
bevoegde afwikkelingsautoriteit van de 
intermediaire EU-moederonderneming in 
nauwe samenwerking met de 
afwikkelingsautoriteit van de 
moederonderneming van de intermediaire 
EU-moederonderneming.

Or. en
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Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat het vereiste voor een intermediaire EU-
moederonderneming rekening houdt met verplichte voorschriften voor de scheiding van 
activiteiten in andere rechtsgebieden en met overwegingen inzake financiële stabiliteit en 
afwikkelbaarheid.

Amendement 115
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegde autoriteiten mogen 
verlangen dat de in lid 1 bedoelde 
instellingen twee of meer intermediaire 
EU-moederondernemingen hebben, 
wanneer de bevoegde autoriteiten 
vaststellen dat een enkele intermediaire 
EU-moederonderneming niet in 
overeenstemming zou zijn met een 
verplicht voorschrift voor de scheiding 
van activiteiten overeenkomstig de regels 
van het derde land waar de uiteindelijke 
moederonderneming van de groep uit het 
derde land haar hoofdkantoor heeft, of 
dat dit passend zou zijn om doeltreffend 
toezicht op of een doeltreffende 
afwikkeling van de instelling te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegde autoriteiten mogen 
toestaan dat de in lid 1 bedoelde 
instellingen twee intermediaire EU-
moederondernemingen hebben wanneer 
de bevoegde autoriteiten vaststellen dat 
een enkele intermediaire EU-
moederonderneming niet in 
overeenstemming zou zijn met een 
verplicht voorschrift voor de scheiding 
van activiteiten overeenkomstig de regels 
van het derde land waar de uiteindelijke 
moederonderneming van de groep uit het 
derde land haar hoofdkantoor heeft of 
wanneer dit het doeltreffende toezicht op 
of de doeltreffende afwikkeling van de 
instelling zou bevorderen.

Or. en

Motivering

Wanneer twee intermediaire moederondernemingen worden toegestaan, wordt het juiste 
evenwicht tussen doeltreffend toezicht en doeltreffende structurering bereikt.

Amendement 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegde autoriteiten mogen 
toestaan dat de in lid 1 bedoelde 
instellingen twee intermediaire EU-
moederondernemingen hebben, wanneer 
de bevoegde autoriteiten vaststellen dat 
een enkele intermediaire EU-
moederonderneming operationeel gezien 
niet in overeenstemming zou zijn met een 
verplicht voorschrift voor de scheiding 
van activiteiten overeenkomstig de regels 
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van het derde land waar de uiteindelijke 
moederonderneming van de groep uit het 
derde land haar hoofdkantoor heeft.

Or. en

Amendement 118
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegde autoriteiten mogen 
toestaan dat de in lid 1 bedoelde 
instellingen twee intermediaire EU-
moederondernemingen hebben wanneer 
de bevoegde autoriteiten vaststellen dat 
een enkele intermediaire EU-
moederonderneming niet in 
overeenstemming zou zijn met een 
verplicht voorschrift voor de scheiding 
van activiteiten overeenkomstig de 
wetgeving van het derde land waar de 
uiteindelijke moederonderneming van de 
groep uit het derde land haar 
hoofdkantoor heeft.

Or. en

Motivering

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.
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Amendement 119
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In afwijking van de leden 1 en 1 
bis mogen de bevoegde autoriteiten 
toestaan dat een instelling in de Unie die 
deel uitmaakt van dezelfde groep uit een 
derde land als andere instellingen in de 
Unie, zetelt buiten de intermediaire 
moederonderneming, of intermediaire 
moederondernemingen, wanneer zij heeft 
bepaald dat de vereiste(n) in de leden 1 en 
1 bis voor de structuur van de 
instelling(en) in kwestie onevenredige 
gevolgen kunnen hebben voor de 
voordelen voor toezicht en afwikkeling.

Or. en

Amendement 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
intermediaire EU-moederonderneming in 
de Unie een vergunning als instelling
overeenkomstig artikel 8 of als financiële 
holding of gemengde financiële holding 
overeenkomstig artikel 21 bis aanvraagt.

2. Een intermediaire EU-
moederonderneming is een 
kredietinstelling overeenkomstig artikel 8 
of een financiële holding of gemengde 
financiële holding waaraan
overeenkomstig artikel 21 bis een 
vergunning is verleend.

In afwijking van de eerste alinea mag de 
intermediaire EU-moederonderneming of 
respectievelijk de tweede intermediaire 
EU-moederonderneming een 
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beleggingsonderneming zijn waaraan in 
overeenstemming met artikel 5, lid 1, van 
Richtlijn 2014/65/EU een vergunning is 
verleend, wanneer de activiteiten van de 
groep uit een derde land voornamelijk 
worden verricht door 
beleggingsondernemingen of wanneer de 
tweede intermediaire EU-
moederonderneming moet worden 
opgericht in verband met 
beleggingsactiviteiten om te voldoen aan 
een verplicht vereiste als bedoeld in lid 1 
bis.

Voor de toepassing van dit lid wordt een 
activiteit geacht voornamelijk te worden 
verricht door beleggingsondernemingen 
wanneer het balanstotaal van de 
beleggingsondernemingen in de groep ten 
minste 50 % van het balanstotaal van de 
groep vertegenwoordigt, of wanneer de 
door de beleggingsondernemingen 
gerealiseerde inkomsten ten minste 50 %
van de totale inkomsten van de groep 
vertegenwoordigen.

Or. en

Motivering

Zoals de tekst geformuleerd is, zou deze niet correct zijn wanneer de intermediaire 
moederonderneming een beleggingsonderneming is aangezien dergelijke ondernemingen niet 
onder de richtlijn kapitaalvereisten vallen, maar onder de richtlijn markten voor financiële 
instrumenten. Met dit amendement wordt toegestaan dat de intermediaire 
moederonderneming een beleggingsonderneming is wanneer de activiteiten van de groep uit 
een derde land voornamelijk die van een beleggingsonderneming zijn.

Amendement 121
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat een 2. Een intermediaire EU-
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intermediaire EU-moederonderneming in 
de Unie een vergunning als instelling
overeenkomstig artikel 8 of als financiële 
holding of gemengde financiële holding 
overeenkomstig artikel 21 bis aanvraagt.

moederonderneming is een 
kredietinstelling die overeenkomstig 
artikel 8 een vergunning heeft verkregen 
of een financiële holding of gemengde 
financiële holding waaraan
overeenkomstig artikel 21 bis een 
vergunning is verleend.

In afwijking van de eerste alinea mag de 
intermediaire EU-moederonderneming of 
respectievelijk de tweede intermediaire 
EU-moederonderneming een 
beleggingsonderneming zijn waaraan in 
overeenstemming met artikel 5, lid 1, van 
Richtlijn 2014/65/EU een vergunning is 
verleend, wanneer geen van de in lid 1 
bedoelde instellingen een kredietinstelling 
is of een tweede intermediaire EU-
moederonderneming moet worden 
opgericht in verband met 
beleggingsactiviteiten om te voldoen aan 
een verplicht vereiste als bedoeld in lid 1 
bis.

Or. en

Amendement 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
intermediaire EU-moederonderneming in 
de Unie een vergunning als instelling 
overeenkomstig artikel 8 of als financiële 
holding of gemengde financiële holding 
overeenkomstig artikel 21 bis aanvraagt.

2. Een intermediaire 
moederonderneming is een instelling 
waaraan overeenkomstig artikel 8 een 
vergunning is verleend of een financiële 
holding of gemengde financiële holding 
overeenkomstig artikel 21 bis.

In afwijking van de eerste alinea mag de 
intermediaire EU-moederonderneming of 
respectievelijk de tweede intermediaire 
EU-moederonderneming een 
beleggingsonderneming zijn waaraan in 
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overeenstemming met artikel 5, lid 1, van 
Richtlijn 2014/65/EU een vergunning is 
verleend, wanneer geen van de in lid 1 
bedoelde instellingen een kredietinstelling 
is of de tweede intermediaire EU-
moederonderneming moet worden 
opgericht in verband met 
beleggingsactiviteiten om te voldoen aan 
een verplicht vereiste als bedoeld in lid 1 
bis.

Or. en

Motivering

Wanneer twee intermediaire moederondernemingen worden toegestaan, wordt het juiste 
evenwicht tussen doeltreffend toezicht en doeltreffende structurering bereikt.

Amendement 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
intermediaire EU-moederonderneming in 
de Unie een vergunning als instelling
overeenkomstig artikel 8 of als financiële 
holding of gemengde financiële holding 
overeenkomstig artikel 21 bis aanvraagt.

2. De lidstaten schrijven voor dat een 
intermediaire EU-moederonderneming in 
de Unie een vergunning als 
kredietinstelling overeenkomstig artikel 8 
of als financiële holding of gemengde 
financiële holding overeenkomstig artikel 
21 bis aanvraagt.

Or. en

Amendement 124
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten schrijven voor dat een
intermediaire EU-moederonderneming in 
de Unie een vergunning als instelling 
overeenkomstig artikel 8 of als financiële 
holding of gemengde financiële holding 
overeenkomstig artikel 21 bis aanvraagt.

2. De lidstaten schrijven voor dat 
intermediaire EU-moederondernemingen
in de Unie een vergunning als instelling 
overeenkomstig artikel 8 of als financiële 
holding of gemengde financiële holding 
overeenkomstig artikel 21 bis aanvragen.

Or. en

Motivering

Technisch amendement ten gevolge van het amendement op artikel 21 ter, lid 1 bis (nieuw).

Amendement 125
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In aanvulling op lid 2 is het een 
intermediaire EU-moederonderneming 
toegestaan een vergunning als 
beleggingsonderneming te verkrijgen in 
overeenstemming met artikel 5 van 
Richtlijn 2014/65/EU, indien er geen 
kredietinstellingen of systeemrelevante 
beleggingsondernemingen deel uitmaken 
van dezelfde groep uit een derde land.

Or. en

Amendement 126
Thierry Cornillet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing wanneer de totale waarde van 
de activa in de EU van de groep uit een 
derde land lager is dan 30 miljard EUR, 
tenzij de groep uit een derde land een 
niet-EU M-SI is.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing wanneer de totale waarde van 
de activa in de EU van de groep uit een 
derde land lager is dan 30 miljard EUR.

Or. en

Motivering

De intermediaire moederonderneming wordt behouden en het vereiste wordt evenredig 
gemaakt.

Amendement 127
Mady Delvaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing wanneer de totale waarde van 
de activa in de EU van de groep uit een 
derde land lager is dan 30 miljard EUR, 
tenzij de groep uit een derde land een 
niet-EU M-SI is.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing wanneer de totale waarde van 
de activa in de EU van de groep uit een 
derde land lager is dan 45 miljard EUR.

Or. en

Motivering

Met het oog op een mondiaal gelijk speelveld wordt in het amendement de drempel 
opgetrokken naar 45 miljard EUR om deze zo af te stemmen op de drempels die in andere 
rechtsgebieden (bijv. de VS) van toepassing zijn. Om onevenredige gevolgen voor groepen uit 
een derde land met een beperkte aanwezigheid in de Unie te voorkomen, mag de maatregel 
niet automatisch alle mondiaal systeemrelevante banken uit derde landen bestrijken. Niet alle 
mondiaal systeemrelevante banken zijn relevant voor het financiële stelsel van de EU.
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Amendement 128
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing wanneer de totale waarde van 
de activa in de EU van de groep uit een 
derde land lager is dan 30 miljard EUR, 
tenzij de groep uit een derde land een 
niet-EU M-SI is.

3. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing wanneer de totale waarde van 
de activa in de EU van de groep uit een 
derde land lager is dan 30 miljard EUR.

Or. en

Amendement 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing wanneer de totale waarde van 
de activa in de EU van de groep uit een 
derde land lager is dan 30 miljard EUR, 
tenzij de groep uit een derde land een 
niet-EU M-SI is.

3. De leden 1, 1 bis en 2 zijn niet van 
toepassing wanneer de totale waarde van 
de activa in de EU van de groep uit een 
derde land lager is dan 50 miljard EUR.

Or. en

Motivering

Dit maakt het vereiste inzake intermediaire moederondernemingen evenrediger.

Amendement 130
Ashley Fox
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing wanneer de totale waarde van 
de activa in de EU van de groep uit een 
derde land lager is dan 30 miljard EUR, 
tenzij de groep uit een derde land een 
niet-EU M-SI is.

3. De leden 1, 1 bis, 1 ter en 2 zijn 
niet van toepassing wanneer de totale 
waarde van de activa in de EU van de 
groep uit een derde land lager is dan 50
miljard EUR.

Or. en

Amendement 131
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing wanneer de totale waarde van 
de activa in de EU van de groep uit een 
derde land lager is dan 30 miljard EUR, 
tenzij de groep uit een derde land een niet-
EU M-SI is.

3. De leden 1, 1 bis en 2 zijn niet van 
toepassing wanneer de totale waarde van 
de activa in de EU van de groep uit een 
derde land lager is dan 30 miljard EUR, 
tenzij de groep uit een derde land een niet-
EU M-SI is.

Or. en

Motivering

Technisch amendement ten gevolge van het amendement op artikel 21 ter, lid 1 bis (nieuw).

Amendement 132
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
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Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing wanneer de totale waarde van 
de activa in de EU van de groep uit een 
derde land lager is dan 30 miljard EUR, 
tenzij de groep uit een derde land een niet-
EU M-SI is.

3. De leden 1, 2 en 2 bis zijn niet van 
toepassing wanneer de totale waarde van 
de activa in de EU van de groep uit een 
derde land lager is dan 30 miljard EUR, 
tenzij de groep uit een derde land een niet-
EU M-SI is.

Or. en

Amendement 133
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de toepassing van dit artikel 
omvat de totale waarde van de activa in de 
EU van de groep uit een derde land het 
volgende:

4. Voor de toepassing van dit artikel 
omvat de totale waarde van de over de 
dochterondernemingen verdeelde activa in 
de EU van de groep uit een derde land de 
som van het bedrag voor de totale activa 
van elke instelling in de Unie van de 
groep uit een derde land, zoals die blijkt 
uit hun geconsolideerde balans of zoals 
die blijkt uit hun afzonderlijke balans, 
wanneer de balans van een instelling niet 
wordt geconsolideerd.

(a) de totale activa van elke instelling 
van de Unie van de groep uit een derde 
land, zoals die blijkt uit hun 
geconsolideerde balans; en

(b) de totale activa van elk bijkantoor 
van de groep uit een derde land waaraan 
in de Unie een vergunning is verleend.

Or. en
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Amendement 134
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de toepassing van dit artikel 
omvat de totale waarde van de activa in de 
EU van de groep uit een derde land het 
volgende:

4. Voor de toepassing van dit artikel 
omvat de totale waarde van de activa in de 
EU van de groep uit een derde land de 
totale activa van elke instelling in de Unie 
van de groep uit een derde land, zoals die 
blijkt uit hun geconsolideerde balans.

Or. en

Amendement 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de toepassing van dit artikel 
omvat de totale waarde van de activa in de 
EU van de groep uit een derde land het 
volgende:

4. Voor de toepassing van dit artikel is
de totale waarde van de activa in de EU 
van de groep uit een derde land de som van
het volgende:

Or. en

Amendement 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 4 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de totale activa van elke instelling 
van de Unie van de groep uit een derde 
land, zoals die blijkt uit hun 
geconsolideerde balans; en

(a) het bedrag van de totale activa van 
elke instelling van de Unie van de groep uit 
een derde land, zoals die blijkt uit hun 
geconsolideerde balans of zoals blijkt uit 
hun afzonderlijke balans wanneer de 
balans van een instelling niet wordt 
geconsolideerd; en

Or. en

Amendement 137
Petr Ježek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de totale activa van elk bijkantoor 
van de groep uit een derde land waaraan 
in de Unie een vergunning is verleend.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gezien het juridische statuut van bijkantoren, zou de opname van bijkantoren – in 
tegenstelling tot dochterondernemingen – in de berekening van de totale waarde van de 
activa aanmerkelijke kosten voor banken in derde landen inhouden om de bijkantoren te 
verplaatsen naar de betreffende banken met een vergunning in de EER. Als bijkantoren 
worden opgenomen, zou dit in theorie kunnen betekenen dat er, zelfs bij een 
dochteronderneming van minimale omvang, een intermediaire moederonderneming zou 
moeten worden opgericht.

Amendement 138
Mady Delvaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
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Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de totale activa van elk bijkantoor 
van de groep uit een derde land waaraan 
in de Unie een vergunning is verleend.

Schrappen

Or. en

Motivering

De activa van bijkantoren mogen niet worden opgenomen in de berekening van de drempel. 
Bijkantoren hebben geen rechtspersoonlijkheid, een bijkantoor is onderdeel van de 
moederonderneming en heeft geen "eigen" activa. Het amendement maakt het voorschrift 
evenrediger doordat het een potentieel complex en kunstmatig proces voorkomt waarbij 
activa nominaal aan een bijkantoor worden toegewezen. Het draagt ook bij tot de afstemming 
van het toepassingsgebied van het voorschrift op dat van soortgelijke voorschriften in derde 
landen zoals de VS.

Amendement 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de totale activa van elk bijkantoor 
van de groep uit een derde land waaraan in 
de Unie een vergunning is verleend.

(b) het bedrag van de totale activa van 
elk bijkantoor van de groep uit een derde 
land waaraan in de Unie een vergunning is 
verleend in overeenstemming met artikel 
47.

Or. en

Amendement 140
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
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Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de totale activa van elk bijkantoor 
van de groep uit een derde land waaraan in 
de Unie een vergunning is verleend.

(b) de totale activa van elk bijkantoor 
van de groep uit een derde land dat in de 
Unie is gevestigd.

Or. en

Amendement 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer lid 1 of lid 2 van 
toepassing is, schrijven de lidstaten voor 
dat elk bijkantoor in een derde land van 
de groep uit een derde land opnieuw 
wordt opgericht als kredietinstelling dan 
wel als bijkantoor van een 
kredietinstelling die in de Unie is 
gevestigd.

Or. en

Amendement 142
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer lid 1 of lid 2 van 
toepassing is, schrijven de lidstaten voor 
dat elk bijkantoor in een derde land van 
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de groep uit een derde land opnieuw 
wordt opgericht als instelling dan wel als 
bijkantoor van een instelling die in de 
Unie is gevestigd.

Or. en

Amendement 143
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor de toepassing van dit artikel 
is de totale waarde van de activa in de 
Unie van de groep uit een derde land de 
som van:

(a) het bedrag van de totale activa van 
elke instelling in de Unie van de groep uit 
een derde land, zoals die blijkt uit hun 
geconsolideerde balans of zoals blijkt uit 
hun afzonderlijke balans wanneer de 
balans van een instelling niet wordt 
geconsolideerd; en

(b) het bedrag van de totale activa van 
elk bijkantoor van de groep uit een derde 
land waaraan in de Unie een vergunning 
is verleend in overeenstemming met 
artikel 47.

Or. en

Amendement 144
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteiten stellen de 
EBA in kennis van elke vergunning die 
overeenkomstig lid 2 is verleend.

5. De bevoegde autoriteiten stellen de 
EBA in kennis van elke vergunning die 
overeenkomstig lid 2 is verleend, met de 
volgende informatie betreffende elke 
groep uit een derde land die in hun 
rechtsgebied actief is:

Or. en

Amendement 145
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 5 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de namen en het bedrag van de 
totale activa van onder toezicht staande 
instellingen die behoren tot een groep uit 
een derde land en de soorten activiteiten 
waarvoor zij een vergunning hebben 
gekregen;

Or. en

Amendement 146
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 5 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de namen en het bedrag van de 
totale activa die overeenstemmen met de 
bijkantoren waaraan in die lidstaat een 
vergunning is verleend in 
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overeenstemming met artikel 47;

Or. en

Amendement 147
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 5 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de naam en de rechtsvorm van een 
eventuele intermediaire EU-
moederonderneming die in die lidstaat is 
opgericht en de naam van de groep uit het 
derde land waar zij deel van uitmaakt.

Or. en

Amendement 148
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EBA publiceert op haar website de lijst 
van alle intermediaire EU-
moederondernemingen waaraan in de Unie 
een vergunning is verleend.

De EBA publiceert op haar website de lijst 
van alle groepen uit derde landen die 
actief zijn in de Unie en van hun
intermediaire EU-moederonderneming of, 
in voorkomend geval, EU-
moederondernemingen waaraan in de Unie 
een vergunning is verleend.

Or. en
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Amendement 149
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat 
één enkele intermediaire EU-
moederonderneming wordt aangewezen 
voor alle instellingen die deel uitmaken 
van dezelfde groep uit een derde land.

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat 
elke instelling in hun rechtsgebied die 
deel uitmaakt van een groep uit een derde 
land voldoet aan een van de volgende 
voorwaarden:

(a) ze heeft één enkele intermediaire 
EU-moederonderneming;

(b) ze is een intermediaire EU-
moederonderneming;

(c) ze is de enige instelling in de Unie 
van de groep uit een derde land;

(d) ze maakt deel uit van een groep uit 
een derde land waarvan de totale waarde 
van de activa in de Unie lager is dan 50 
miljard EUR; of

(e) ze is een instelling waarvoor is 
vastgesteld dat er geen intermediaire EU-
moederonderneming vereist is.

Or. en

Amendement 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat 
één enkele intermediaire EU-
moederonderneming wordt aangewezen 
voor alle instellingen die deel uitmaken 

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat 
één enkele intermediaire EU-
moederonderneming wordt aangewezen 
voor alle instellingen die deel uitmaken 
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van dezelfde groep uit een derde land. van dezelfde groep uit een derde land, 
tenzij de bevoegde autoriteiten de 
instelling hebben toegestaan twee 
intermediaire EU-moederondernemingen 
te hebben omdat de instelling anders niet 
in overeenstemming zou zijn met een 
verplicht voorschrift voor de scheiding 
van activiteiten overeenkomstig de regels 
van het derde land waar de uiteindelijke 
moederonderneming van de groep uit het 
derde land haar hoofdkantoor heeft.

Or. en

Amendement 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat 
één enkele intermediaire EU-
moederonderneming wordt aangewezen 
voor alle instellingen die deel uitmaken 
van dezelfde groep uit een derde land.".

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat 
elke instelling in hun rechtsgebied die 
deel uitmaakt van een groep uit een derde 
land voldoet aan een van de volgende 
voorwaarden:

(a) ze heeft een intermediaire EU-
moederonderneming;

(b) ze is een intermediaire EU-
moederonderneming;

(c) ze is de enige instelling in de Unie 
van de groep uit een derde land; of

(d) ze maakt deel uit van een groep uit 
een derde land waarvan de totale waarde 
van de activa in de Unie lager is dan 30 
miljard EUR.

Or. en
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Amendement 152
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat 
één enkele intermediaire EU-
moederonderneming wordt aangewezen
voor alle instellingen die deel uitmaken 
van dezelfde groep uit een derde land.

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat 
is voldaan aan het vereiste voor een 
intermediaire EU-moederonderneming 
voor alle instellingen die deel uitmaken 
van dezelfde groep uit een derde land.

Or. en

Motivering

Technisch amendement ten gevolge van het amendement op artikel 21 ter, lid 1 bis (nieuw).

Amendement 153
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/63/EU
Artikel 21 ter – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat 
één enkele intermediaire EU-
moederonderneming wordt aangewezen 
voor alle instellingen die deel uitmaken 
van dezelfde groep uit een derde land.

De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat 
een intermediaire EU-moederonderneming 
wordt aangewezen voor alle instellingen 
die deel uitmaken van dezelfde groep uit 
een derde land.

Or. en

Amendement 154
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
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Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. In afwijking van lid 1 hebben 
groepen die actief zijn via meer dan een 
instelling in de Unie en met een totale 
waarde van de activa die hoger is dan 30 
miljard EUR op de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn, uit 
hoofde van dit artikel een intermediaire 
EU-moederonderneming of, uit hoofde 
van lid 7, twee of meer intermediaire EU-
moederondernemingen vanaf de 
toepassingsdatum van de richtlijn + vier 
jaar.

Or. en

Amendement 155
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Uiterlijk vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
beoordeelt de Commissie de vereisten die 
door dit artikel aan instellingen worden 
opgelegd en dient zij, na raadpleging van 
de EBA, een verslag in bij het Europees 
Parlement en de Raad. Na de publicatie 
van dit verslag legt de Commissie, in 
voorkomend geval, de nodige 
wetswijzigingen voor. Dit verslag neemt in 
overweging:

(a) of de vereisten van dit artikel 
werkbaar, noodzakelijk en evenredig zijn 
en of andere maatregelen passender 
zouden zijn;

(b) of andere rechtsgebieden 
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soortgelijke vereisten toepassen als die 
van dit artikel en zo ja, de aard en 
effecten van die vereisten, of zij consistent 
zijn met de voorschriften van dit artikel en 
de gevolgen van verschillende 
activadrempels in die rechtsgebieden;

(c) wat de gevolgen van structurele 
scheidingsvereisten zijn in andere 
rechtsgebieden.

Or. en

Motivering

Dit amendement bepaalt dat de Commissie, na raadpleging van de EBA, aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag moet uitbrengen over de geschiktheid van het vereiste inzake 
intermediaire moederondernemingen en, zo nodig, wetswijzigingen moet voorstellen voor dit 
vereiste.

Amendement 156
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Groepen uit derde landen die op 
[datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn] actief zijn via meer dan een 
instelling in de Unie en die onder dit 
artikel vallen, hebben een intermediaire 
EU-moederonderneming of, in het in lid 1 
bis bedoelde geval, twee intermediaire 
EU-moederondernemingen vanaf vier 
jaar na de toepassingsdatum van de 
richtlijn.

Or. en

Amendement 157
Brian Hayes
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Wanneer de wet- of regelgeving 
van het rechtsgebied van herkomst van 
een groep de structurele scheiding van 
verschillende activiteiten vereist, staan de 
bevoegde autoriteiten toe dat er twee 
intermediaire EU-moederondernemingen 
worden opgericht op voorwaarde dat:

(a) de desbetreffende 
afwikkelingsautoriteiten van mening zijn 
dat het bestaan van twee holdings geen 
belemmering vormt voor de afwikkeling 
van de activiteiten van de groep die door 
die holdings wordt geleid noch voor een 
eventuele vereiste herstructurering van 
die activiteiten na afwikkeling;

(b) de desbetreffende 
toezichthoudende autoriteiten van mening 
zijn dat het bestaan van twee holdings 
geen belemmering vormt voor het toezicht 
op de activiteiten van de groep die door 
die holdings wordt geleid;

(c) ten minste een van de 
moederondernemingen een 
kredietinstelling is of een holding die een 
kredietinstelling als dochteronderneming 
heeft.

Or. en

Amendement 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. In afwijking van lid 1 hebben 
groepen die actief zijn via meer dan een 
instelling in de Unie en met een totale 
waarde van de activa die hoger is dan 30 
miljard EUR op [datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn] een 
intermediaire EU-moederonderneming of, 
in het in lid 1 bis bedoelde geval, twee 
intermediaire EU-moederondernemingen 
vanaf [toepassingsdatum van de richtlijn 
+ drie jaar].

Or. en

Motivering

Invoering van een overgangsperiode van drie jaar voor de intermediaire 
moederonderneming.

Amendement 159
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. In afwijking van lid 6 mogen 
groepen uit derde landen die vallen onder 
nationale wet- of regelgeving die de 
structurele scheiding van activiteiten 
vereist, meer dan een intermediaire EU-
moederonderneming hebben. Dergelijke 
intermediaire EU-moederondernemingen 
moeten voldoen aan de structurele 
scheiding van activiteiten die de 
bankgroep moet toepassen.

Or. en



PE616.798v01-00 80/184 AM\1144242NL.docx

NL

Amendement 160
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Uiterlijk drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, 
beoordeelt de Commissie de vereisten die 
door dit artikel aan instellingen worden 
opgelegd en dient zij, na raadpleging van 
de EBA, een verslag in bij het Europees 
Parlement en de Raad. Na de publicatie
van dit verslag legt de Commissie, in 
voorkomend geval, de nodige 
wetswijzigingen voor. Dit verslag neemt in 
overweging:

(a) of de vereisten van dit artikel 
werkbaar, noodzakelijk en evenredig zijn 
en of andere maatregelen passender 
zouden zijn;

(b) of andere rechtsgebieden 
soortgelijke vereisten toepassen als die 
van dit artikel en zo ja, de aard en 
effecten van die vereisten, of zij consistent 
zijn met de voorschriften van dit artikel en 
de gevolgen van verschillende 
activadrempels in die rechtsgebieden;

(c) wat de gevolgen van structurele 
scheidingsvereisten zijn in andere 
rechtsgebieden.

Or. en

Amendement 161
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. In afwijking van lid 1 hebben 
groepen die actief zijn via meer dan een 
instelling in de Unie en met een totale 
waarde van de activa die hoger is dan 30 
miljard EUR op [datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn] een 
intermediaire EU-moederonderneming of, 
in het in lid 1 bis bedoelde geval, twee 
intermediaire EU-moederondernemingen 
vanaf [toepassingsdatum van de richtlijn 
+ drie jaar].

Or. en

Motivering

Met het oog op de mogelijke herstructurering van wettelijke constructies en de tijd die nodig 
is om goedkeuring te krijgen van de toezichthouder, bepaalt dit amendement dat voor de 
oprichting van een of twee intermediaire EU-moederondernemingen een voldoende lange 
overgangsperiode wordt verleend aan groepen die actief zijn via meer dan een instelling in de 
Unie en die beschikken over een totale waarde van activa die hoger is dan 30 miljard EUR.

Amendement 162
Brian Hayes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Wanneer uit hoofde van dit artikel 
twee intermediaire moederondernemingen 
zijn toegestaan, worden deze samen 
behandeld als een groep die valt onder het 
toezicht op geconsolideerde basis in 
overeenstemming met titel VII, hoofdstuk 
3, van deze richtlijn, en wordt de 
consoliderende toezichthouder bepaald 
volgens die bepalingen.

Or. en
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Amendement 163
Brian Hayes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. Wanneer uit hoofde van dit 
artikel twee intermediaire 
moederondernemingen zijn toegestaan, 
worden deze voor de toepassing van 
Richtlijn 2014/59/EU beschouwd als een 
groep, wordt een afwikkelingsautoriteit op 
groepsniveau aangewezen in 
overeenstemming met de bepalingen van 
die richtlijn, en krijgt die 
afwikkelingsautoriteit op groepsniveau 
alle bevoegdheden en machtigingen ten 
aanzien van de intermediaire 
moederondernemingen die zij zou hebben 
gehad indien die laatste een groep met een 
EU-moederonderneming hadden 
gevormd.

Or. en

Amendement 164
Brian Hayes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 21 ter – lid 6 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quinquies. In afwijking van lid 1 
hebben groepen die actief zijn via meer 
dan een instelling in de Unie en met een 
totale waarde van de activa die hoger is 
dan 30 miljard EUR op [datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn] een 
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intermediaire EU-moederonderneming of, 
in het in lid 7 bedoelde geval, twee 
intermediaire EU-moederondernemingen 
vanaf [toepassingsdatum van de richtlijn 
+ vier jaar].

Or. en

Amendement 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 56 – letters f bis en f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In artikel 56 worden de 
volgende punten f bis) en f ter) 
toegevoegd:

"(f bis)de toezichthoudende autoriteiten 
als bedoeld in artikel 48 van de gewijzigde 
Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees 
Parlement en de Raad;

(f ter) de bevoegde autoriteiten of 
organen die verantwoordelijk zijn voor de 
toepassing van regels inzake structurele 
scheiding in een bankgroep.".

Or. en

Amendement 166
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 56 – letters f bis en f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In artikel 56 worden de 
volgende punten f bis) en f ter) 
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toegevoegd:

"(f bis)de toezichthoudende autoriteiten 
als bedoeld in artikel 48 van Richtlijn 
(EU) 2015/849 van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis;

(f ter) de bevoegde autoriteiten of 
organen die verantwoordelijk zijn voor de 
toepassing van regels inzake structurele 
scheiding in een bankgroep.".

__________________

1 bis 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 
Verordening (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).

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de aanbevelingen van de ECB maakt dit amendement samenwerking 
en informatie-uitwisseling volgens artikel 56 van de richtlijn kapitaalvereisten mogelijk met 
autoriteiten die belast zijn met de bestrijding van het witwassen van geld en 
terrorismefinanciering, alsmede met bevoegde autoriteiten of organen die verantwoordelijk 
zijn voor de toepassing van regels inzake structurele scheiding in een bankgroep.

Amendement 167
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 56 – letters f bis en f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In artikel 56 worden de 
volgende punten f bis) en f ter) 
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toegevoegd:

"(f bis)de toezichthoudende autoriteiten 
als bedoeld in artikel 48 van Richtlijn 
(EU) 2015/849 van het Europees 
Parlement en de Raad;

(f ter) de bevoegde autoriteiten of 
organen die verantwoordelijk zijn voor de 
toepassing van regels inzake structurele 
scheiding in een bankgroep.".

Or. en

Motivering

De nieuwe punten maken samenwerking en informatie-uitwisseling mogelijk met autoriteiten 
die belast zijn met de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, 
alsmede met autoriteiten die belast zijn met regels inzake structurele scheiding.

Amendement 168
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 ter (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 63 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) In artikel 63 wordt aan lid 
1 de volgende alinea toegevoegd:

"De lidstaten bepalen dat de bevoegde 
autoriteiten ten minste mogen verlangen 
dat een in de eerste alinea bedoelde 
persoon wordt vervangen indien die 
persoon zijn of haar verplichtingen uit 
hoofde van de eerste alinea niet nakomt."

Or. en

Motivering

(Zie het advies van de ECB (CON/2017/46)). Het amendement heeft tot doel de bevoegde 
autoriteiten toe te staan de vervanging van een controleur van een kredietinstelling te 
vereisen wanneer die controleur zijn plichten uit hoofde van lid 1 niet nakomt.
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Amendement 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 ter (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 67 – lid 1 – letter p bis (nieuw) tot en met letter p quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Aan artikel 67 worden de 
volgende punten p bis), p ter), p quater) 
en p quinquies) toegevoegd: 

"(p bis) een instelling voldoet niet 
aan de eigenvermogensvereisten die in 
artikel 92 van Verordening (EU) nr. 
575/2013 zijn vastgelegd; 

(p ter) een instelling of een natuurlijke 
persoon voldoet niet aan een verplichting 
die voortvloeit uit een voorschrift of 
besluit dat door de bevoegde autoriteit is 
uitgevaardigd; 

(p quater) een instelling handelt 
zonder voorafgaande toestemming van de 
bevoegde autoriteit wanneer Verordening 
(EU) nr. 575/2013 of nationale 
bepalingen tot omzetting van deze richtlijn 
van de instelling verlangen dat zij die 
voorafgaande toestemming verkrijgt, de 
instelling heeft die toestemming verkregen 
op grond van een valse verklaring of 
voldoet niet aan de voorwaarden volgens 
welke die toestemming werd verleend; 

(p quinquies) een instelling verzuimt 
kennisgeving te doen of doet dit niet 
correct, niet volledig of niet op tijd 
wanneer de instelling verplicht is die 
kennisgeving te doen volgens 
Verordening (EU) nr. 575/2013 of 
nationale bepalingen tot omzetting van 
deze richtlijn.".

Or. en
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Amendement 170
Thierry Cornillet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 74

Bestaande tekst Amendement

Artikel 74 (11 bis) Artikel 74 wordt geschrapt.

Procedures en 
internecontrolemechanismen

1. De instellingen beschikken over 
solide governanceregelingen, waaronder 
een duidelijke organisatiestructuur met 
duidelijk omschreven, transparante en 
samenhangende verantwoordelijkheden, 
effectieve procedures voor de detectie, het 
beheer, de bewaking en de rapportage van 
de risico's waaraan zij blootstaan of bloot 
kunnen komen te staan, adequate 
internecontrolemechanismen, zoals 
degelijke administratieve en 
boekhoudkundige procedures, en een 
beloningsbeleid en een beloningscultuur 
die in overeenstemming zijn met en 
bijdragen tot een degelijk en doeltreffend 
risicobeheer.

2. De in lid 1 bedoelde regelingen en 
processen zijn gedetailleerd uitgewerkt en 
staan in verhouding tot de aard, schaal en 
complexiteit van de risico's die inherent 
zijn aan het bedrijfsmodel en de 
werkzaamheden van de instelling. De 
technische criteria vastgelegd in de 
artikelen 76 tot en met 95 worden in 
aanmerking genomen.

3. De EBA geeft richtsnoeren af 
betreffende de in lid 1 bedoelde 
regelingen, processen en mechanismen, 
in overeenstemming met lid 2.

Or. en
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Motivering

Ontoereikende governanceregelingen zijn een van de redenen die de zwakke punten van een 
gedeelte van de Europese banksector verklaren. Richtsnoeren volstaan niet. Het is weliswaar 
belangrijk om rekening te houden met de evenredigheid, maar een aantal kernbeginselen 
moeten worden verankerd in een EU-verordening. De doelstellingen van artikel 74 van de 
richtlijn kapitaalvereisten moeten worden overgebracht naar de verordening 
kapitaalvereisten. De goede praktijken die zijn vastgesteld in nationale kaders en in sommige 
nationale banksectoren zouden de gehele EU-banksector ten goede komen en daardoor de 
stabiliteit van de gehele EU versterken.

Amendement 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 74

Bestaande tekst Amendement

(11 bis) Artikel 74 wordt als volgt 
gewijzigd:

1. De instellingen beschikken over 
solide governanceregelingen, waaronder 
een duidelijke organisatiestructuur met 
duidelijk omschreven, transparante en 
samenhangende verantwoordelijkheden, 
effectieve procedures voor de detectie, het 
beheer, de bewaking en de rapportage van 
de risico's waaraan zij blootstaan of bloot 
kunnen komen te staan, adequate 
internecontrolemechanismen, zoals 
degelijke administratieve en 
boekhoudkundige procedures, en een 
beloningsbeleid en een beloningscultuur 
die in overeenstemming zijn met en 
bijdragen tot een degelijk en doeltreffend 
risicobeheer.

"1. De instellingen beschikken over 
solide governanceregelingen, waaronder 
een duidelijke organisatiestructuur met 
duidelijk omschreven, transparante en 
samenhangende verantwoordelijkheden, 
effectieve procedures voor de detectie, het 
beheer, de bewaking en de rapportage van 
de risico's waaraan zij blootstaan of bloot 
kunnen komen te staan, adequate 
internecontrolemechanismen, zoals 
degelijke administratieve en 
boekhoudkundige procedures, en een 
beloningsbeleid en een beloningscultuur 
die in overeenstemming zijn met en 
bijdragen tot een degelijk en doeltreffend 
risicobeheer. Dit beloningsbeleid en deze 
beloningscultuur zijn genderneutraal.

2. De in lid 1 bedoelde regelingen en 
processen zijn gedetailleerd uitgewerkt en 
staan in verhouding tot de aard, schaal en 
complexiteit van de risico's die inherent 

2. De in lid 1 bedoelde regelingen en 
processen zijn gedetailleerd uitgewerkt en 
staan in verhouding tot de aard, schaal en 
complexiteit van de risico's die inherent 



AM\1144242NL.docx 89/184 PE616.798v01-00

NL

zijn aan het bedrijfsmodel en de 
werkzaamheden van de instelling. De 
technische criteria vastgelegd in de 
artikelen 76 tot en met 95 worden in 
aanmerking genomen.

zijn aan het bedrijfsmodel en de 
werkzaamheden van de instelling. De 
technische criteria vastgelegd in de 
artikelen 76 tot en met 95 worden in 
aanmerking genomen.

3. De EBA geeft richtsnoeren af 
betreffende de in lid 1 bedoelde regelingen, 
processen en mechanismen, in 
overeenstemming met lid 2.

3. De EBA geeft richtsnoeren af 
betreffende de in lid 1 bedoelde regelingen, 
processen en mechanismen, in 
overeenstemming met lid 2. Eén jaar na 
de vaststelling van deze richtlijn zal de 
EBA richtsnoeren afgeven over een 
genderneutraal beloningsbeleid voor 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen. Twee jaar na 
de bekendmaking van deze richtsnoeren 
en op basis van de informatie die door de 
nationale bevoegde autoriteiten is 
verzameld, stelt de EBA een verslag op 
over de toepassing van het genderneutrale 
beloningsbeleid door kredietinstellingen 
en beleggingsondernemingen."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Amendement 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Costas Mavrides, Pervenche Berès, 
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten 
verzamelen de informatie die is 
openbaargemaakt overeenkomstig de 
criteria voor openbaarmaking van artikel 
450, lid 1, onder g), h), i) en k), van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 en 
gebruiken deze voor benchmarking van 
ontwikkelingen en praktijken op het gebied 
van beloning. De bevoegde autoriteiten 

1. De bevoegde autoriteiten 
verzamelen de informatie die is 
openbaargemaakt overeenkomstig de 
criteria voor openbaarmaking van artikel 
450, lid 1, onder g), h), i) en k), van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 alsmede de 
informatie die door kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen is verstrekt 
over het beloningsverschil tussen mannen 
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stellen de EBA in kennis van deze 
informatie.

en vrouwen en gebruiken deze informatie
voor benchmarking van ontwikkelingen en 
praktijken op het gebied van beloning. De 
bevoegde autoriteiten stellen de EBA in 
kennis van deze informatie.

Or. en

Amendement 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 75 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

(12 bis) Lid 3 wordt vervangen 
door:

3. De bevoegde autoriteiten 
verzamelen informatie over het aantal 
natuurlijke personen per instelling die een 
beloning genieten van 1 miljoen EUR of 
meer per boekjaar, in beloningstranches 
van 1 miljoen EUR met inbegrip van hun 
taakomschrijving, de bedrijfssector in 
kwestie en de voornaamste elementen van 
salaris, bonussen, vergoedingen op lange 
termijn en pensioenbijdragen. Deze 
informatie wordt doorgegeven aan de 
EBA, die de informatie bekend maakt in 
een gemeenschappelijke 
rapportageformaat op een naar lidstaat 
van herkomst geaggregeerde grondslag. 
De EBA kan richtsnoeren opstellen om de 
toepassing van dit lid te vergemakkelijken 
en de consistentie van de vergaarde 
informatie te verzekeren.

"3. De instellingen brengen verslag uit 
aan de bevoegde autoriteiten over het 
aantal natuurlijke personen per instelling 
die een beloning genieten van 1 miljoen 
EUR of meer per boekjaar, in 
beloningstranches van 1 miljoen EUR met 
inbegrip van hun taakomschrijving, de 
bedrijfssector in kwestie en de 
voornaamste elementen van salaris, 
bonussen, vergoedingen op lange termijn 
en pensioenbijdragen. De bevoegde 
autoriteiten zenden deze informatie aan 
de EBA, die deze bekendmaakt in een 
gemeenschappelijk rapportageformat op 
een naar lidstaat van herkomst 
geaggregeerde grondslag."

Or. en

Amendement 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 75 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Het volgende lid 3 bis wordt 
ingevoegd:

"3 bis. De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische uitvoeringsnormen tot nadere 
bepaling van de uniforme formats, de 
rapportagefrequenties, de 
rapportagedatums, de definities en de IT-
oplossingen die in de Unie voor de 
rapportage van de in lid 3 bedoelde 
informatie moeten worden toegepast."

Or. en

Amendement 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 quater (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 76 – lid 3 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) In artikel 76 wordt op het 
einde de volgende alinea toegevoegd:

"Dit lid is niet van toepassing op kleine en 
niet-complexe instellingen als 
gedefinieerd in artikel 430 bis van 
Verordening (EU) nr. 575/2013."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Amendement 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 78 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(12 quinquies) Artikel 78, lid 4, 
wordt vervangen door:

4. Indien bepaalde instellingen zich in 
aanmerkelijke mate onderscheiden van de 
meerderheid van hun branchegenoten of 
indien de benaderingen weinig 
overeenkomsten vertonen en tot een brede 
variatie in de resultaten leiden, 
onderzoeken de bevoegde autoriteiten de 
redenen daarvoor en, indien duidelijk kan 
worden vastgesteld dat de benadering van 
een instelling leidt tot een niet aan 
verschillen in de onderliggende risico's van 
de blootstellingen of posities toe te 
schrijven onderwaardering van de 
eigenvermogensvereisten, nemen zij 
corrigerende maatregelen.

"4. Indien bepaalde instellingen zich in 
aanmerkelijke mate onderscheiden van de 
meerderheid van hun branchegenoten of 
indien de benaderingen weinig 
overeenkomsten vertonen en tot een brede 
variatie in de resultaten leiden, 
onderzoeken de bevoegde autoriteiten de 
redenen daarvoor en, indien duidelijk kan 
worden vastgesteld dat de benadering van 
een instelling leidt tot een niet aan 
verschillen in de onderliggende risico's van 
de blootstellingen of posities toe te 
schrijven onderwaardering van de 
eigenvermogensvereisten, nemen zij 
corrigerende maatregelen.

De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde 
autoriteiten de nodige bevoegdheden 
hebben om ten minste de volgende 
corrigerende maatregelen te treffen:

– eisen dat een instelling 
aanvullende vermenigvuldigingsfactoren 
toepast op de kapitaalvereisten die aan de 
hand van interne benaderingen zijn 
vastgesteld;

– eisen dat een instelling de 
relevante gestandaardiseerde benadering 
of een ander in Verordening (EU) nr. 
575/2013 vastgesteld model gebruikt voor 
de berekening van risicogewogen posten 
voor blootstellingen of 
eigenvermogensvereisten met 
uitzondering van het operationeel risico;

– eisen dat een instelling een 
ondergrens toepast op de 
kapitaalvereisten die zijn vastgesteld uit 
hoofde van de interne benadering, 
uitgedrukt als percentage van de relevante 
gestandaardiseerde benadering of een 
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ander in Verordening (EU) nr. 575/2013 
vastgesteld model voor de berekening van 
risicogewogen posten voor blootstellingen 
of eigenvermogensvereisten met 
uitzondering van het operationeel risico;

– een moratorium opleggen op de 
goedkeuring van aanpassingen aan 
interne benaderingen indien zij leiden tot 
substantieel verminderde risicowegingen;

– eisen dat instellingen de 
verschillen bekendmaken tussen de 
berekeningen die zijn gemaakt volgens de 
relevante standaardbenadering en die 
welke zijn gemaakt volgens interne 
benaderingen.

De EBA verstrekt in overeenstemming 
met artikel 16 van Verordening (EU) nr.
1093/2010 richtsnoeren voor convergentie 
in de toepassing van de corrigerende 
maatregelen van de bevoegde autoriteiten 
als bedoeld in dit lid.".

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Nl:PDF)

Amendement 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 84 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten zorgen 
ervoor dat instellingen interne systemen 
implementeren of gebruik maken van de 
gestandaardiseerde methode voor het 
opsporen, beoordelen, beheren en beperken 
van de risico's die voortvloeien uit 
potentiële veranderingen in rentetarieven 
welke van invloed zijn op de economische 
waarde van eigen vermogen en de netto-
rentebaten van de activiteiten buiten de 

1. De bevoegde autoriteiten zorgen 
ervoor dat instellingen interne systemen 
implementeren of gebruik maken van de 
gestandaardiseerde methode voor het 
opsporen, beoordelen, beheren en beperken 
van de risico's die voortvloeien uit 
potentiële veranderingen in rentetarieven 
welke van invloed zijn op de economische 
waarde van eigen vermogen en de netto-
rentebaten van de activiteiten buiten de 
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handelsportefeuille van een instelling. handelsportefeuille van een instelling. In 
afwijking hiervan wordt van kleine en 
niet-complexe instellingen als 
gedefinieerd in artikel 430 bis van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 vereist dat 
zij uitsluitend gebruikmaken van de 
gestandaardiseerde methode indien de 
bevoegde autoriteit tot de conclusie komt 
dat de interne systemen niet toereikend 
zijn.

Or. en

Amendement 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 84 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten zorgen 
ervoor dat instellingen interne systemen 
implementeren voor het beoordelen en 
monitoren van de risico's die voortvloeien 
uit potentiële veranderingen in 
kredietspreads welke van invloed zijn op 
de economische waarde van eigen 
vermogen en de netto-rentebaten van de 
activiteiten buiten de handelsportefeuille 
van een instelling.

2. De bevoegde autoriteiten zorgen 
ervoor dat instellingen interne systemen 
implementeren voor het beoordelen en 
monitoren van de risico's die voortvloeien 
uit potentiële veranderingen in 
kredietspreads welke niet worden 
verklaard door het renterisico of door het 
verwachte "jump-to-default"-risico van de 
activa van de activiteiten buiten de 
handelsportefeuille van een instelling 
berekend op hun marktwaarde (mark-to-
market).

Or. en

Motivering

In de normen van het BCBS wordt het creditspreadrisico in het bankenboek (Credit spread 
risk in the banking book – CSRBB) geïsoleerd van het renterisico in het bankenboek (Interest 
Rate Risk in the Banking Book – IRRBB) en wordt het aangemerkt als een "bijbehorend risico 
dat moet worden gemonitord en beoordeeld". Dit amendement heeft tot doel de definitie van 
CSRBB af te stemmen op die van het Bazels Comité voor bankentoezicht (BCBS).



AM\1144242NL.docx 95/184 PE616.798v01-00

NL

Amendement 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteiten kunnen 
instellingen ertoe verplichten de 
gestandaardiseerde methode als bedoeld in 
lid 1 te gebruiken wanneer de interne 
systemen die de instellingen voor de 
beoordeling van de in lid 1 bedoelde 
risico's toepassen, niet bevredigend zijn.

3. De bevoegde autoriteiten kunnen 
per geval een instelling ertoe verplichten 
de gestandaardiseerde methode als bedoeld 
in lid 1 te gebruiken wanneer de interne 
systemen die die instelling voor de 
beoordeling van de in lid 1 bedoelde 
risico's toepast, niet bevredigend zijn.

De bevoegde autoriteiten verstrekken elke 
instelling een schriftelijke, naar behoren 
gemotiveerde rechtvaardiging van het 
besluit om het gebruik van de 
gestandaardiseerde methode te 
verplichten.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de regels van het BCBS mag het gebruik van de gestandaardiseerde 
methode alleen per geval worden opgelegd door een bevoegde autoriteit na een afzonderlijke 
beoordeling van het governancesysteem en de modellen van een individuele instelling. Omdat 
dit een verstrekkend besluit is, is het belangrijk dat de toezichthouders elke instelling een 
schriftelijke, naar behoren gemotiveerde rechtvaardiging verstrekken van het mogelijke 
besluit om de gestandaardiseerde methode op te leggen, en dat ze met name een duidelijk 
overzicht geven van de tekortkomingen van een intern model van een bank voor het meten van 
het IRRBB.

Amendement 180
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 84 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteiten kunnen 
instellingen ertoe verplichten de 
gestandaardiseerde methode als bedoeld in 
lid 1 te gebruiken wanneer de interne 
systemen die de instellingen voor de 
beoordeling van de in lid 1 bedoelde 
risico's toepassen, niet bevredigend zijn.

3. Na een analyse per geval van de 
modellen en het governancekader van een 
instelling, kunnen de bevoegde 
autoriteiten die instelling ertoe verplichten 
de gestandaardiseerde methode als bedoeld 
in lid 1 te gebruiken wanneer de interne 
systemen die de instelling voor de 
beoordeling van de in lid 1 bedoelde 
risico's toepast, niet bevredigend zijn. De 
bevoegde autoriteiten rechtvaardigen hun 
besluiten om het gebruik van deze 
methode op te leggen.

Or. en

Amendement 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 84 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteiten kunnen 
instellingen ertoe verplichten de 
gestandaardiseerde methode als bedoeld in 
lid 1 te gebruiken wanneer de interne 
systemen die de instellingen voor de 
beoordeling van de in lid 1 bedoelde 
risico's toepassen, niet bevredigend zijn.

3. De bevoegde autoriteiten kunnen 
instellingen ertoe verplichten de 
gestandaardiseerde methode als bedoeld in 
lid 1 te gebruiken als uitwijkmogelijkheid
wanneer de interne modellen die de 
instellingen voor de beoordeling van de in 
lid 1 bedoelde risico's toepassen, 
tekortschieten op grond van een 
individuele beoordeling van de 
meetmodellen van de instellingen.

Or. en

Motivering

De norm voor IRRBB van het Bazels Comité stelt de mogelijkheid voor om een 
gestandaardiseerd model toe te passen indien een intern meetmodel tekortschiet. De 
formulering "niet bevredigend" suggereert een veel bredere toepassing. Evenzo stelt het 
gestandaardiseerde kader van het Bazels Comité een model vast en verwijst het niet naar een 
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heel "systeem"; daarom achten we de term "model" hier passender.

Amendement 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 84 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tot nadere 
bepaling, voor de toepassing van dit 
artikel, van een gestandaardiseerde 
methodologie die de instellingen kunnen 
gebruiken voor de beoordeling van de in 
lid 1 bedoelde risico's.

De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tot nadere 
bepaling, voor de toepassing van dit 
artikel, van een gestandaardiseerde 
methodologie die de instellingen kunnen 
gebruiken voor de beoordeling van de in 
lid 1 bedoelde risico's, met inbegrip van 
een conservatief geijkte alternatieve 
vereenvoudigde methode voor kleine en 
niet-complexe instellingen als 
gedefinieerd in artikel 430 bis van 
Verordening (EU) nr. 575/2013.

Or. en

Amendement 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 84 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tot nadere 
bepaling, voor de toepassing van dit 
artikel, van een gestandaardiseerde 
methodologie die de instellingen kunnen 
gebruiken voor de beoordeling van de in 
lid 1 bedoelde risico's.

De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tot nadere 
bepaling, voor de toepassing van dit 
artikel, van de beginselen voor een 
evenredige en eenvoudige
gestandaardiseerde methodologie die de 
instellingen kunnen gebruiken voor de 
beoordeling van de in lid 1 bedoelde 
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risico's of die ze volgens lid 3 moeten 
gebruiken.

Or. en

Motivering

De pijler 2-beoordeling moet een idiosyncratische procedure blijven. Het is niet passend 
technische normen te creëren die in detail vermelden hoe de pijler 2-risico's moeten worden 
gemeten.

Amendement 184
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het volgende artikel 84 bis 
wordt toegevoegd:

"Artikel 84 bis

Milieugerelateerde risico's

De EBA onderzoekt de invoering van 
milieugerelateerde risico's als nieuwe 
risicocategorie met het oog op de 
beoordeling van, onder meer, de 
mogelijke wezenlijke bronnen en effecten 
van milieuspecifieke risico's voor 
instellingen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de bestaande 
duurzaamheidsrapportage van 
instellingen. Uiterlijk [datum van 
inwerkingtreding + 1 jaar] dient de EBA 
over haar bevindingen een verslag in bij 
de Commissie.

Op grond van dit verslag dient de 
Commissie, zo nodig, een 
wetgevingsvoorstel in bij het Europees 
Parlement en de Raad."

Or. en
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Motivering

In het licht van de klimaatverandering en de energietransitie wordt de EBA belast met het 
indienen van een verslag aan het Europees Parlement en de Commissie over de invoering van 
milieugerelateerde risico's als nieuwe risicocategorie met het oog op de beoordeling van, 
onder meer, de mogelijke wezenlijke bronnen en effecten van milieuspecifieke risico's voor 
instellingen, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande duurzaamheidsrapportage 
van instellingen.

Amendement 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het volgende artikel 84 bis 
wordt toegevoegd:

"Artikel 84 bis

Klimaatgerelateerde risico's

1. De bevoegde autoriteiten zorgen 
ervoor dat er beleidslijnen en processen 
voor het bepalen, meten en beheersen van 
alle wezenlijke bronnen en effecten van 
klimaatspecifieke risico's worden 
ingevoerd.

2. Voor de toepassing van lid 1 moet 
de instelling het volgende bepalen:

(a) de risico's waar de instelling op de 
korte, middellange en lange termijn aan 
bloot staat;

(b) een beschrijving van significante 
concentraties van kredietrisicoposities 
tegenover met koolstof gerelateerde activa 
(carbon-related assets), wanneer die van 
materiële aard zijn. Dit moet een 
toekomstgerichte analyse van het 
klimaatscenario omvatten waarin wordt 
beoordeeld hoe de portefeuille is 
afgestemd op de doelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs om de 
opwarming van de aarde te beperken tot 
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ruim minder dan 2 °C, zoals aanbevolen 
door de taskforce klimaatgerelateerde 
financiële bekendmakingen;

(c) een beschrijving van de gevolgen 
van de klimaatgerelateerde risico's voor 
de bedrijfsvoering, de strategie en de 
financiële planning van de instelling, voor 
zover die van materiële en financiële aard 
zijn;

(d) een beschrijving van de processen 
die de instelling gebruikt om 
klimaatgerelateerde risico's te bepalen, te 
beoordelen en te beheersen;

(e) de parameters en maatstaven die 
de instelling heeft gehanteerd om de 
gevolgen van klimaatgerelateerde risico's 
op de korte, middellange en lange termijn 
voor de kredietverlening en de activiteit 
van financieel intermediair te beoordelen, 
wanneer die van materiële aard zijn.

3. De EBA vaardigt richtsnoeren uit 
tot nadere bepaling van:

(a) het concept van een korte, 
middellange en 
langetermijntijdsplanning;

(b) het concept van specifieke 
klimaatgerelateerde problemen, die 
potentieel op de korte, middellange en 
lange termijn kunnen ontstaan en die een 
materieel, financieel gevolg kunnen 
hebben voor de instelling;

(c) het concept van fysieke risico's en 
transitierisico's;

(d) het concept van processen die 
vaststellen welke risico's een materieel, 
financieel gevolg kunnen hebben voor de 
instelling;

(e) het concept van een groene 
risicopositie op basis van de 
koolstofvoetafdrukmethode die door de 
Commissie wordt gedefinieerd volgens 
artikel 501 quinquies bis (nieuw) van 
Verordening (EU) nr. 575/2013;

(f) het concept van een bruine 



AM\1144242NL.docx 101/184 PE616.798v01-00

NL

risicopositie op basis van de 
koolstofvoetafdrukmethode die door de 
Commissie wordt gedefinieerd volgens 
artikel 501 quinquies ter (nieuw) van 
Verordening (EU) nr. 575/2013;

(g) het concept van een 
toekomstgerichte analyse van het 
klimaatscenario op portefeuilleniveau.

De EBA publiceert deze richtsnoeren 
uiterlijk op [twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

4. De EBA moet een 
toekomstgerichte analyse van het 
klimaatscenario verrichten op de 
portefeuilles van de gereglementeerde 
entiteiten om klimaatgerelateerde risico's 
en de afstemming op het klimaat van 
kredietportefeuilles op EU-marktniveau te 
beoordelen. Zij moet deze werkzaamheden 
coördineren met andere ETA's en met de 
Commissie om een dergelijke analyse van 
het klimaatscenario te harmoniseren.".

Or. en

Motivering

Met het oog op de klimaatverandering en de met de energietransitie gepaard gaande 
vereisten moeten instellingen ook klimaatgerelateerde risico's in hun risicobeheersysteem 
integreren.

Amendement 186
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het volgende artikel 84 bis 
wordt toegevoegd:

"Artikel 84 bis

Milieurisico's
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1. De bevoegde autoriteiten zorgen 
ervoor dat er beleidslijnen en processen 
voor het bepalen, meten en beheersen van 
alle wezenlijke bronnen en effecten van 
milieurisico's worden ingevoerd.

2. Voor de toepassing van lid 1 moet 
de instelling het volgende bepalen:

(a) de risico's waar de instelling op de 
korte, middellange en lange termijn aan 
bloot staat;

(b) een beschrijving van significante 
concentraties van kredietrisicoposities 
tegenover met koolstof gerelateerde activa 
(carbon-related assets), wanneer die van 
materiële aard zijn. Dit moet een 
toekomstgerichte analyse van het 
klimaatscenario omvatten waarin wordt 
beoordeeld hoe de portefeuille is 
afgestemd op de doelstelling van de 
Overeenkomst van Parijs om de 
opwarming van de aarde te beperken tot 
ruim minder dan 2 °C, zoals aanbevolen 
door de taskforce klimaatgerelateerde 
financiële bekendmakingen van de Raad 
voor financiële stabiliteit;

(c) een beschrijving van de gevolgen 
van de milieurisico's voor de 
bedrijfsvoering, de strategie en de 
financiële planning van de instelling, voor 
zover die van materiële en financiële aard 
zijn;

(d) een beschrijving van de processen, 
die de instelling gebruikt om 
milieurisico's te bepalen, te beoordelen en 
te beheersen;

(e) de parameters en maatstaven die 
de instelling heeft gehanteerd om de 
gevolgen van milieurisico's op de korte, 
middellange en lange termijn voor de 
kredietverlening en de activiteit van 
financieel intermediair te beoordelen, 
wanneer die van materiële aard zijn.

3. De EBA vaardigt richtsnoeren uit 
tot nadere bepaling van:

(a) het concept van een korte, 
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middellange en 
langetermijntijdsplanning;

(b) het concept van specifieke 
milieuproblemen, die potentieel op de 
korte, middellange en lange termijn 
kunnen ontstaan en die een materieel, 
financieel gevolg kunnen hebben voor de 
instelling;

(c) het concept van fysieke risico's en 
transitierisico's;

(d) het concept van processen die 
vaststellen welke risico's een materieel, 
financieel gevolg kunnen hebben voor de 
instelling;

(e) het concept van met koolstof 
gerelateerde activa (carbon-related 
assets);

(f) het concept van een 
toekomstgerichte analyse van het 
klimaatscenario op portefeuilleniveau.

De EBA publiceert deze richtsnoeren 
uiterlijk op [twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

4. De EBA moet een 
toekomstgerichte analyse van het 
klimaatscenario verrichten op de 
portefeuilles van de gereglementeerde 
entiteiten om milieurisico's en de 
afstemming op het klimaat van 
kredietportefeuilles op EU-marktniveau te 
beoordelen. Zij moet deze werkzaamheden 
coördineren met andere ETA's en met de 
Commissie om een dergelijke analyse van 
het klimaatscenario te harmoniseren.".

Or. en

Motivering

Verdere afstemming van het nieuwe artikel 84 bis op de aanbevelingen van de taskforce 
klimaatgerelateerde financiële bekendmakingen van de Raad voor financiële stabiliteit.

Amendement 187
Sirpa Pietikäinen



PE616.798v01-00 104/184 AM\1144242NL.docx

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 84 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het volgende artikel 84 bis 
wordt toegevoegd:

"Artikel 84 bis

Wezenlijke ESG-risico's

1. De bevoegde autoriteiten zorgen 
ervoor dat er beleidslijnen en processen 
voor het bepalen, meten en beheersen van 
alle wezenlijke bronnen en effecten van 
ESG-specifieke risico's worden ingevoerd.

2. Voor de toepassing van lid 1 moet 
de instelling het volgende bepalen:

(a) de risico's waar de instelling op de 
korte, middellange en lange termijn aan 
bloot staat;

(b) een beschrijving van significante 
concentraties van kredietrisicoposities 
tegenover met koolstof gerelateerde activa 
(carbon-related assets), wanneer die van 
materiële aard zijn;

(c) een beschrijving van de gevolgen 
van de ESG-gerelateerde risico's voor de 
bedrijfsvoering, de strategie en de 
financiële planning van de instelling, voor 
zover die van materiële en financiële aard 
zijn;

(d) een beschrijving van de processen 
die de instelling gebruikt om ESG-
gerelateerde risico's te bepalen, te 
beoordelen en te beheersen;

(e) de parameters die de instelling 
heeft gehanteerd om de gevolgen van 
ESG-gerelateerde risico's op de korte, 
middellange en lange termijn voor de 
kredietverlening en de activiteit van 
financieel intermediair te beoordelen, 
wanneer die van materiële aard zijn.
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3. De EBA vaardigt richtsnoeren uit 
tot nadere bepaling van:

(a) het concept van een korte, 
middellange en 
langetermijntijdsplanning; 

(b) het concept van specifieke, 
wezenlijke ESG-gerelateerde problemen, 
die potentieel op de korte, middellange en 
lange termijn kunnen ontstaan en die een 
materieel, financieel gevolg kunnen 
hebben voor de instelling; 

(c) het concept van fysieke risico's en 
transitierisico's;

(d) het concept van processen die 
vaststellen welke risico's een materieel, 
financieel gevolg kunnen hebben voor de 
instelling;

(e) het concept van met koolstof 
gerelateerde activa (carbon-related 
assets), in samenhang met een bruine 
taxonomie van de EU die is vastgesteld 
met behulp van dezelfde procedure als die 
voor de groene taxonomie van de EU.

De EBA publiceert deze richtsnoeren 
uiterlijk op [twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

4. Teneinde de klimaatgerelateerde 
risico's van banken te beoordelen, dient 
de EBA een toekomstgerichte analyse van 
het klimaatscenario van hun portefeuilles 
aan te sturen, in coördinatie met de 
relevante ETA's en nationale 
regelgevende instanties.".

Or. en

Motivering

Met het oog op de klimaatverandering en de met de energietransitie gepaard gaande 
vereisten moeten instellingen ook klimaatgerelateerde risico's in hun risicobeheersysteem 
integreren. Bovendien moeten naast klimaataangelegenheden ook bredere 
duurzaamheidselementen door de EBA worden beoordeeld.
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Amendement 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten zorgen 
ervoor dat de instellingen beleidslijnen en 
procedures toepassen om de blootstelling 
aan operationeel risico, met inbegrip van 
modelrisico en risico's ten gevolge van 
outsourcing, te beoordelen en te beheren en 
om laagfrequente, uiterst risicovolle 
gebeurtenissen te dekken. De instellingen 
omschrijven nader wat voor de toepassing 
van deze beleidslijnen en procedures onder 
operationeel risico wordt verstaan.

1. De bevoegde autoriteiten zorgen 
ervoor dat de instellingen beleidslijnen en 
procedures toepassen om de blootstelling 
aan operationeel risico, met inbegrip van 
het modelrisico, het gedragsrisico in 
overeenstemming met artikel 85 bis, en 
risico's ten gevolge van outsourcing, te 
beoordelen en te beheren en om 
laagfrequente, uiterst risicovolle 
gebeurtenissen te dekken. De instellingen 
omschrijven nader wat voor de toepassing 
van deze beleidslijnen en procedures onder 
operationeel risico wordt verstaan.

Or. en

Amendement 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 85 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het volgende artikel 85 bis 
wordt toegevoegd:

"Artikel 85 bis

Gedragsrisico

1. De bevoegde autoriteiten zorgen 
ervoor dat de instellingen het 
gedragsrisico identificeren als elk risico 
dat voortvloeit uit het verlenen van 
diensten of het verrichten van activiteiten 
op een manier die niet strookt met de 
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wettelijke eisen of normen en die de 
instelling blootstelt aan mogelijke boetes, 
straffen, sancties of schadevergoedingen 
("wangedrag"). Het gedragsrisico wordt 
geïdentificeerd ten aanzien van elke vorm 
van wangedrag ten gevolge van het 
handelen of het nalaten dat voorbereidend 
of definitief, opzettelijk of nalatig is en dat 
is vertoond door een werknemer van een 
instelling of een derde partij aan wie 
operationele functies of activiteiten zijn 
uitbesteed of die goedgekeurd is door het 
leidinggevend orgaan van de instelling.

2. De bevoegde autoriteiten zorgen 
ervoor dat de instellingen beleidslijnen en 
procedures toepassen om de blootstelling 
aan het gedragsrisico te bepalen, te 
beoordelen en te beheersen. De 
instellingen omschrijven nader wat voor 
de toepassing van deze beleidslijnen en 
procedures onder gedragsrisico wordt 
verstaan.

3. Autoriteiten die uit hoofde van het 
op instellingen toepasselijke Unierecht 
zijn aangewezen om toezicht uit te 
oefenen op de in lid 1 bedoelde wettelijke 
eisen en normen brengen de bevoegde 
autoriteit die verantwoordelijk is voor het 
prudentieel toezicht op een instelling zo 
spoedig mogelijk op de hoogte van 
onderzoeken betreffende mogelijk 
wangedrag van die instelling. Deze 
informatie blijft vertrouwelijk in 
overeenstemming met titel VII, afdeling II 
van deze richtlijn.".

Or. en

Amendement 190
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 85 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het volgende artikel 85 bis 
wordt toegevoegd:

"Artikel 85 bis

Uitbesteding van wezenlijke activiteiten

1. De instellingen brengen de 
bevoegde autoriteiten ten minste drie 
maanden vóór de uitbesteding van 
wezenlijke activiteiten daarvan op de 
hoogte. Aan de bevoegde autoriteiten 
wordt ook meegedeeld of de contracten en 
regelingen in verband met de uitbesteding 
van wezenlijke activiteiten substantieel 
gewijzigd zijn, zoals wanneer de 
activiteiten worden uitbesteed aan een 
onderaannemer.

2. Bij uitbesteding van hun 
activiteiten voldoen de instellingen aan de 
volgende vereisten:

(a) de uitbestedingsregelingen leiden 
er niet toe dat de directie haar 
verantwoordelijkheid delegeert;

(b) De uitbestedende instelling stelt 
een beleid vast inzake haar benadering 
van uitbesteding, met inbegrip van 
noodplannen en exitstrategieën.

3. Als een uitbestedingsregeling niet 
voldoet aan de in lid 2 vastgestelde 
vereisten, mag de bevoegde autoriteit van 
de instelling verlangen dat zij de 
uitbestedingsregeling wijzigt of 
beëindigt.".

Or. en

Motivering

(Zie het advies van de ECB (CON/2017/46)). Dit amendement heeft tot doel de 
informatieprocedure aan de bevoegde autoriteiten over de uitbesteding van wezenlijke 
activiteiten en de toe te passen prudentiële vereisten te harmoniseren.
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Amendement 191
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 ter (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 88 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

(14 ter) In artikel 88 wordt op het 
einde de volgende alinea ingevoegd:

"De lidstaten zorgen er ten minste voor 
dat de leidinggevende organen van een 
instelling leningen aan verbonden 
partijen voortdurend monitoren en deze 
leningen melden aan de bevoegde 
autoriteit. De bevoegde autoriteiten 
hebben de bevoegdheid om dergelijke 
leningen te verbieden of te beperken 
indien ze belangenconflicten 
teweegbrengen.".

Or. en

Motivering

(Zie het advies van de ECB (CON/2017/46)). Dit amendement verschaft de bevoegde 
autoriteiten de bevoegdheid om kredieten te verbieden aan met een kredietinstelling 
verbonden partijen indien dergelijke kredieten belangenconflicten teweegbrengen.

Amendement 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 ter (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 88 – lid 2 – alinea 5

Bestaande tekst Amendement

(14 ter) Artikel 88, lid 2, vijfde 
alinea, wordt vervangen door:

Indien het leidinggevend orgaan op grond 
van de nationale wetgeving geen enkele 
bevoegdheid heeft in het kader van de 

"Voor kleine en niet-complexe 
instellingen als gedefinieerd in artikel 430 
bis van Verordening (EU) nr. 575/2013 en
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procedure voor de selectie en benoeming 
van zijn leden, is dit lid niet van 
toepassing.

indien het leidinggevend orgaan op grond 
van de nationale wetgeving geen enkele 
bevoegdheid heeft in het kader van de 
procedure voor de selectie en benoeming 
van zijn leden, is dit lid niet van 
toepassing."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Amendement 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 quater (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 89

Bestaande tekst Amendement

(14 quater) Artikel 89 wordt vervangen 
door:

Artikel 89 "Artikel 89

Verslaggeving per land Verslaggeving per land

1. Met ingang van 1 januari 2015 
schrijven de lidstaten voor dat elke 
instelling jaarlijks de volgende informatie, 
uitgesplitst naar lidstaat en naar derde land 
waarin zij een vestiging heeft, op 
geconsolideerde basis bekendmaakt voor 
het boekjaar:

1. De lidstaten schrijven voor dat elke 
instelling jaarlijks de volgende informatie, 
uitgesplitst naar lidstaat en naar derde land 
waarin zij een of meer vestigingen heeft, 
met inbegrip van dochterondernemingen, 
bijkantoren en verbonden ondernemingen 
die in de jaarrekening worden 
geconsolideerd, op geconsolideerde basis 
voor elk rechtsgebied bekendmaakt voor 
het desbetreffende boekjaar:

(a) benaming(en), aard van de
activiteiten en geografische locatie;

(a) een lijst met de namen van haar 
vestigingen, een korte beschrijving van de
aard van hun activiteiten, alsook hun land 
van fiscale inschrijving;

(b) omzet; (b) het bedrag van de netto-omzet in 
het rechtsgebied, met inbegrip van een 
afzonderlijke bekendmaking van de omzet 
die is gerealiseerd met verbonden en niet-
verbonden partijen;

(c) aantal werknemers in (c) het aantal werknemers in 
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voltijdequivalenten; voltijdequivalenten;

(d) winst of verlies vóór belasting; (d) het bedrag van de winst of het
verlies vóór winstbelasting;

(e) belasting over winst of verlies; (e) het bedrag van de toerekenbare 
winstbelasting (lopend boekjaar) – dit zijn 
de belastinglasten van het lopende jaar 
die in de belastbare winsten of verliezen 
van het boekjaar zijn opgenomen door
dochterondernemingen, bijkantoren, joint 
ventures, ondernemingen en vestigingen 
die fiscaal inwoner zijn van het 
desbetreffende fiscaal rechtsgebied;

(f) ontvangen overheidssubsidies. (f) het bedrag van de betaalde 
winstbelasting – dit is het bedrag van de 
winstbelasting dat in het desbetreffende 
boekjaar is betaald door 
dochterondernemingen, bijkantoren, joint 
ventures, ondernemingen en vestigingen 
die fiscaal inwoner zijn van het 
desbetreffende fiscaal rechtsgebied;

2. Onverminderd lid 1 schrijven de 
lidstaten voor dat de instellingen de in lid 
1, onder a), b) en c), bedoelde informatie 
voor het eerst openbaar maken op 1 juli 
2014.

(g) maatschappelijk kapitaal;

3. Uiterlijk 1 juli 2014 leggen alle, 
mondiaal systeemrelevante financiële 
instellingen, zoals op internationaal 
niveau bepaald, die beschikken over een 
vergunning in de Unie, op vertrouwelijke 
basis aan de Commissie de informatie 
voor als bedoeld in lid 1, onder d), e) en f). 
De Commissie verricht na overleg met de 
EBA, de EIOPA en de ESMA, naar 
gelang het geval, een algemene 
beoordeling van de mogelijke negatieve 
economische gevolgen van de 
openbaarmaking van dergelijke 
informatie, onder meer wat betreft de 
gevolgen ervan voor de 
concurrentiepositie, de beschikbaarheid 
van investeringen en kredieten, en de 
stabiliteit van het financiële stelsel. De 
Commissie brengt uiterlijk op 31 
december 2014 verslag uit aan het 
Europees Parlement en aan de Raad.

(h) het bedrag van de geaccumuleerde 
winsten op het einde van de periode;
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Indien de Commissie in haar verslag 
belangrijke negatieve gevolgen vaststelt, 
bekijkt zij of een passend 
wetgevingsvoorstel moet worden 
ingediend voor wijziging van de in lid 1 
bedoelde rapportageverplichtingen en kan 
zij overeenkomstig artikel 145, onder h), 
besluiten deze verplichtingen uit te stellen. 
De Commissie beoordeelt jaarlijks of dit 
uitstel moet worden voortgezet.

(i) ontvangen overheidssubsidies;

4. De in lid 1 bedoelde informatie 
wordt gecontroleerd overeenkomstig 
Richtlijn 2006/43/EG, en wordt, indien 
mogelijk, als bijlage bij de jaarlijkse 
financiële overzichten van de instellingen 
of, voor zover van toepassing, als bijlage 
bij de geconsolideerde financiële 
overzichten van de betrokken instelling 
bekendgemaakt.

(j) investeringen in materiële vaste 
activa, inventarissen en voorraden en de 
jaarlijkse kostprijs voor het onderhoud 
van deze materiële vaste activa;

5. Voor zover toekomstige 
wetgevingshandelingen van de Unie 
voorzien in bekendmakingsverplichtingen 
die verder gaan dan de verplichtingen in dit 
artikel, komt dit artikel te vervallen en 
wordt het dienovereenkomstig geschrapt.

(k) of dochterondernemingen, 
bijkantoren, joint ventures, 
ondernemingen of vestigingen in de loop 
van de periode een preferentiële 
belastingregeling hebben genoten die de 
betaling van een lager belastingtarief 
toestaat of kan toestaan dan doorgaans 
wordt toegepast op winsten die in het 
rechtsgebied worden gerealiseerd en een 
beschrijving van de regeling in kwestie.

2. Voor de toepassing van lid 1, punt 
e), houden de belastinglasten van het 
lopende jaar uitsluitend verband met de 
activiteiten van een onderneming in het 
lopende boekjaar en mogen zij uitsluitend 
de bedragen omvatten die binnen twaalf 
maanden van het einde van de periode 
wellicht opeisbaar zullen worden en 
omvatten zij geen uitgestelde belastingen.

3. De in lid 1 bedoelde informatie 
wordt gecontroleerd overeenkomstig 
Richtlijn 2006/43/EG, en wordt, indien 
mogelijk, als bijlage bij de jaarlijkse 
financiële overzichten van de instellingen 
of, voor zover van toepassing, als bijlage 
bij de geconsolideerde financiële 
overzichten van de betrokken instelling 
bekendgemaakt.
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4. Voor zover toekomstige 
wetgevingshandelingen van de Unie 
voorzien in bekendmakingsverplichtingen 
die verder gaan dan de verplichtingen in dit 
artikel, komt dit artikel te vervallen en 
wordt het dienovereenkomstig geschrapt."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Nl:PDF)

Amendement 194
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 quater (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 91 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(14 quater) Artikel 91, lid 1, wordt als 
volgt gewijzigd:

Artikel 91 "Artikel 91

Leidinggevend orgaan Leidinggevend orgaan

1. De leden van het leidinggevend 
orgaan staan steeds als voldoende 
betrouwbaar bekend en beschikken over 
voldoende kennis, vaardigheden en 
ervaring voor de vervulling van hun taken. 
De algemene samenstelling van het 
leidinggevend orgaan weerspiegelt een 
voldoende brede waaier van ervaring. De 
leden van het leidinggevend orgaan 
voldoen in het bijzonder aan de eisen van 
de leden 2 tot en met 8.

1. Op instellingen, met inbegrip van 
financiële holdings en gemengde 
financiële holdings, rust de primaire 
verantwoordelijkheid om erop toe te zien 
dat de leden van het leidinggevend orgaan 
steeds als voldoende betrouwbaar 
bekendstaan en beschikken over 
voldoende kennis, vaardigheden en 
ervaring voor de vervulling van hun taken. 
De leden van het leidinggevend orgaan 
voldoen in het bijzonder aan de eisen van 
de leden 2 tot en met 8."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Nl:PDF)

Motivering

(Zie het advies van de ECB (CON/2017/46)). Er moet worden verduidelijkt dat de 
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geschiktheid van de leden van het leidinggevend orgaan tot de primaire verantwoordelijkheid 
van de instellingen behoort. Dit vereiste moet ook gelden voor (gemengde) financiële 
holdings.

Amendement 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 91 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(14 quinquies)Artikel 91, lid 1, wordt 
vervangen door:

Artikel 91 "Artikel 91

Leidinggevend orgaan Leidinggevend orgaan

1. De leden van het leidinggevend 
orgaan staan steeds als voldoende 
betrouwbaar bekend en beschikken over 
voldoende kennis, vaardigheden en 
ervaring voor de vervulling van hun taken. 
De algemene samenstelling van het 
leidinggevend orgaan weerspiegelt een 
voldoende brede waaier van ervaring. De 
leden van het leidinggevend orgaan 
voldoen in het bijzonder aan de eisen van 
de leden 2 tot en met 8.

1. De leden van het leidinggevend 
orgaan staan steeds als voldoende 
betrouwbaar bekend en beschikken over 
voldoende kennis, vaardigheden en 
ervaring voor de vervulling van hun taken. 
De algemene samenstelling van het
leidinggevend orgaan weerspiegelt een 
voldoende brede waaier van ervaring. De 
leden van het leidinggevend orgaan 
voldoen in het bijzonder aan de eisen van 
de leden 2 tot en met 8. De bevoegde 
autoriteiten kunnen kleine en niet-
complexe instellingen als gedefinieerd in 
artikel 430 bis van Verordening (EU) nr. 
575/2013 van de in de leden 3 tot 5 
neergelegde verplichtingen vrijstellen."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Amendement 196
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 quinquies (nieuw)
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Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 91 – lid 7

Bestaande tekst Amendement

(14 quinquies) In artikel 91 wordt 
lid 7 als volgt gewijzigd:

7. Het leidinggevend orgaan beschikt 
in zijn geheel genomen over voldoende 
kennis, vaardigheden en ervaring om 
inzicht te hebben in de bedrijfsactiviteiten 
van de instelling, met inbegrip van de 
voornaamste risico's waaraan deze is 
blootgesteld.

"7. Het leidinggevend orgaan beschikt 
in zijn geheel genomen over voldoende 
kennis, vaardigheden en ervaring om 
inzicht te hebben in de bedrijfsactiviteiten 
van de instelling, met inbegrip van de 
voornaamste risico's waaraan deze is 
blootgesteld. De algemene samenstelling 
van het leidinggevend orgaan 
weerspiegelt een voldoende brede waaier 
van ervaring."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Nl:PDF)

Motivering

(Zie het advies van de ECB (CON/2017/46)). In overeenstemming met het voorgestelde 
amendement op artikel 91, lid 1, van de richtlijn kapitaalvereisten, moet deze zin worden 
verplaatst naar lid 7, aangezien hier wordt verwezen naar de collectieve geschiktheid die 
uitsluitend van toepassing is op de leden van het leidinggevend orgaan.

Amendement 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 sexies (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 91 – lid 8

Bestaande tekst Amendement

(14 sexies) Artikel 91, lid 8, wordt 
vervangen door:

8. Elk lid van het leidinggevend 
orgaan handelt eerlijk, integer en met 
onafhankelijkheid van geest om 
daadwerkelijk de besluiten van de directie 
te beoordelen en deze aan te vechten indien 

"8. Elk lid van het leidinggevend 
orgaan handelt eerlijk, integer en met 
onafhankelijkheid van geest om 
daadwerkelijk de besluiten van de directie 
te beoordelen en deze aan te vechten indien 
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zulks noodzakelijk is en om daadwerkelijk 
toe te zien en controle uit te oefenen op de 
bestuurlijke besluitvorming.

zulks noodzakelijk is en om daadwerkelijk 
toe te zien en controle uit te oefenen op de 
bestuurlijke besluitvorming. Dit vereiste 
mag er niet toe leiden dat leden van 
verbonden ondernemingen uit de raad 
van toezicht worden geweerd."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Amendement 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 septies (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 91 – lid 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 septies) Aan artikel 91 wordt het 
volgende lid 13 bis toegevoegd:

"13 bis. In afwijking van artikel 13, 
lid 1, van deze richtlijn mogen de 
bevoegde autoriteiten, naar eigen 
goeddunken, de naleving door 
instellingen van de vereisten volgens 
artikel 91, leden 1 tot en met 8, van deze 
richtlijn met betrekking tot het 
leidinggevende orgaan in zijn 
toezichthoudende functie beoordelen voor
of na de aanstelling van een van de leden 
ervan."

Or. en

Amendement 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 octies (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 91 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 octies) Het volgende artikel 91 bis 
wordt ingevoegd:

"Artikel 91 bis

Medewerkers met een sleutelfunctie

1. Op instellingen rust de primaire 
verantwoordelijkheid om erop toe te zien 
dat de medewerkers met een sleutelfunctie 
steeds als voldoende betrouwbaar 
bekendstaan en beschikken over 
voldoende kennis, vaardigheden en 
ervaring voor de vervulling van hun taken 
volgens de hoogste ethische normen, 
rekening houdend met de legitieme 
verwachtingen van alle belanghebbenden 
van de instelling.

Medewerkers met een sleutelfunctie
voldoen met name voortdurend aan de in 
artikel 91, lid 2 en lid 8, vastgestelde 
vereisten. De instellingen stellen interne 
beleidslijnen en procedures vast om deze 
beoordelingen passend te verrichten en er 
verslag over uit te brengen.

2. De instellingen verstrekken de 
bevoegde autoriteiten alle desbetreffende 
documentatie over hun relevante interne 
beleidslijnen en maken de beoordelingen 
van medewerkers met een sleutelfunctie 
bekend met betrekking tot de in lid 1 
vermelde aangelegenheden. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten voor instellingen die 
significant zijn in de zin van Richtlijn 
2013/36/EU de bevoegdheid hebben om te 
beoordelen en toezichtmaatregelen te 
nemen, met inbegrip van de bevoegdheid 
om een medewerker met een sleutelfunctie 
te verwijderen wanneer deze niet langer 
voldoet aan de vereisten van lid 1.".

Or. en
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Amendement 200
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 92 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) lid 1 wordt geschrapt. Schrappen

Or. en

Amendement 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 92 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) lid 1 wordt geschrapt. Schrappen

Or. en

Motivering

We steunen het door de ECB voorgestelde amendement met de overweging dat de schrapping 
van artikel 92, lid 1, zou kunnen leiden tot verwarring en een gebrek aan duidelijkheid over 
het algemene toepassingsgebied van de richtlijn kapitaalvereisten.

Amendement 202
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 92 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten dragen er zorg De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
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voor dat de instellingen bij de vaststelling 
en de toepassing van het totale 
beloningsbeleid, met inbegrip van 
salarissen en uitkeringen uit hoofde van 
discretionaire pensioenen, voor categorieën 
werknemers, inclusief leidinggevende, 
risiconemende en controlefuncties, en elk 
personeelslid dat een totale beloning 
ontvangt waardoor hij zich op hetzelfde 
beloningsniveau bevindt als 
leidinggevenden of medewerkers in een 
risiconemende functie, die 
beroepswerkzaamheden uitoefenen met een 
aanzienlijke invloed op het risicoprofiel 
van die instellingen, de volgende 
beginselen in acht nemen op een wijze die 
aansluit bij hun omvang, interne 
organisatie en aard, reikwijdte en 
complexiteit van hun activiteiten.

instellingen bij de vaststelling en de 
toepassing van het totale beloningsbeleid,
met inbegrip van salarissen en uitkeringen 
uit hoofde van discretionaire pensioenen, 
voor categorieën werknemers die 
beroepswerkzaamheden uitoefenen met een 
aanzienlijke invloed op het risicoprofiel 
van die instellingen, de volgende 
beginselen in acht nemen op een wijze die 
aansluit bij hun omvang, interne 
organisatie en aard, reikwijdte en 
complexiteit van hun activiteiten. Hierbij 
kennen de lidstaten speciale betekenis toe 
aan het evenredigheidsbeginsel bij kleine 
en niet-complexe instellingen in de zin 
van de CRR.

Or. de

Amendement 203
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 92 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten dragen er zorg 
voor dat de instellingen bij de vaststelling 
en de toepassing van het totale 
beloningsbeleid, met inbegrip van 
salarissen en uitkeringen uit hoofde van 
discretionaire pensioenen, voor categorieën 
werknemers, inclusief leidinggevende, 
risiconemende en controlefuncties, en elk 
personeelslid dat een totale beloning 
ontvangt waardoor hij zich op hetzelfde 
beloningsniveau bevindt als 
leidinggevenden of medewerkers in een 
risiconemende functie, die 
beroepswerkzaamheden uitoefenen met een 
aanzienlijke invloed op het risicoprofiel 

De bevoegde autoriteiten dragen er zorg 
voor dat de instellingen bij de vaststelling 
en de toepassing van het totale 
beloningsbeleid, met inbegrip van 
salarissen en uitkeringen uit hoofde van 
discretionaire pensioenen, voor categorieën 
werknemers waarvan de 
beroepswerkzaamheden een aanzienlijke 
invloed hebben op het risicoprofiel, 
inclusief leidinggevende, risiconemende en 
controlefuncties, en elk personeelslid dat 
een totale beloning ontvangt waardoor hij 
zich op hetzelfde beloningsniveau bevindt 
als leidinggevenden of medewerkers in een 
risiconemende functie, die 
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van die instellingen, de volgende 
beginselen in acht nemen op een wijze die 
aansluit bij hun omvang, interne 
organisatie en aard, reikwijdte en 
complexiteit van hun activiteiten.

beroepswerkzaamheden uitoefenen met een 
aanzienlijke invloed op het risicoprofiel 
van die instellingen, de volgende 
beginselen in acht nemen op een wijze die 
aansluit bij hun omvang, interne 
organisatie en aard, reikwijdte en 
complexiteit van hun activiteiten.

Or. de

Amendement 204
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 92 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten dragen er zorg 
voor dat de instellingen bij de vaststelling 
en de toepassing van het totale 
beloningsbeleid, met inbegrip van 
salarissen en uitkeringen uit hoofde van 
discretionaire pensioenen, voor categorieën 
werknemers, inclusief leidinggevende, 
risiconemende en controlefuncties, en elk 
personeelslid dat een totale beloning 
ontvangt waardoor hij zich op hetzelfde 
beloningsniveau bevindt als 
leidinggevenden of medewerkers in een 
risiconemende functie, die 
beroepswerkzaamheden uitoefenen met 
een aanzienlijke invloed op het 
risicoprofiel van die instellingen, de 
volgende beginselen in acht nemen op een 
wijze die aansluit bij hun omvang, interne 
organisatie en aard, reikwijdte en 
complexiteit van hun activiteiten.

De bevoegde autoriteiten dragen er zorg 
voor dat de instellingen bij de vaststelling 
en de toepassing van het totale 
beloningsbeleid, met inbegrip van 
salarissen en uitkeringen uit hoofde van 
discretionaire pensioenen, voor categorieën 
werknemers, die beroepswerkzaamheden 
uitoefenen met een aanzienlijke invloed 
op het risicoprofiel van die instellingen,
inclusief leidinggevende, risiconemende en 
controlefuncties, en elk personeelslid dat 
een totale beloning ontvangt waardoor hij 
zich op hetzelfde beloningsniveau bevindt 
als leidinggevenden, de volgende 
beginselen in acht nemen op een wijze die 
aansluit bij hun omvang, interne 
organisatie en aard, reikwijdte en 
complexiteit van hun activiteiten.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie leidt de vaststelling wie de extra medewerkers zijn in een 
risiconemende functie die beroepswerkzaamheden uitoefenen met een aanzienlijke invloed op 
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het risicoprofiel van die instellingen, tot administratieve rompslomp zonder dat in de regel 
wordt vastgesteld wie die extra medewerkers in een risiconemende functie zijn. Deze 
rompslomp wordt beperkt door het amendement.

Amendement 205
Gabriel Mato

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 92 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten dragen er zorg 
voor dat de instellingen bij de vaststelling 
en de toepassing van het totale 
beloningsbeleid, met inbegrip van 
salarissen en uitkeringen uit hoofde van 
discretionaire pensioenen, voor categorieën 
werknemers, inclusief leidinggevende, 
risiconemende en controlefuncties, en elk 
personeelslid dat een totale beloning 
ontvangt waardoor hij zich op hetzelfde 
beloningsniveau bevindt als 
leidinggevenden of medewerkers in een 
risiconemende functie, die 
beroepswerkzaamheden uitoefenen met een 
aanzienlijke invloed op het risicoprofiel 
van die instellingen, de volgende 
beginselen in acht nemen op een wijze die 
aansluit bij hun omvang, interne 
organisatie en aard, reikwijdte en 
complexiteit van hun activiteiten.

De bevoegde autoriteiten dragen er zorg 
voor dat de instellingen bij de vaststelling 
en de toepassing van het totale 
beloningsbeleid, met inbegrip van 
salarissen en uitkeringen uit hoofde van 
discretionaire pensioenen, voor categorieën 
werknemers die beroepswerkzaamheden 
uitoefenen met een aanzienlijke invloed op 
het risicoprofiel van die instellingen, de 
volgende beginselen in acht nemen op een 
wijze die aansluit bij hun omvang, interne 
organisatie en aard, reikwijdte en 
complexiteit van hun activiteiten. Indien er 
sprake is van de beoordeling van niet-
significante dochterondernemingen wordt 
dit toegepast alsof zij zelfstandige 
ondernemingen waren.

Or. en

Amendement 206
Marco Valli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 92 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten dragen er zorg 
voor dat de instellingen bij de vaststelling 
en de toepassing van het totale 
beloningsbeleid, met inbegrip van 
salarissen en uitkeringen uit hoofde van 
discretionaire pensioenen, voor categorieën 
werknemers, inclusief leidinggevende, 
risiconemende en controlefuncties, en elk 
personeelslid dat een totale beloning 
ontvangt waardoor hij zich op hetzelfde 
beloningsniveau bevindt als 
leidinggevenden of medewerkers in een 
risiconemende functie, die 
beroepswerkzaamheden uitoefenen met een 
aanzienlijke invloed op het risicoprofiel 
van die instellingen, de volgende 
beginselen in acht nemen op een wijze die 
aansluit bij hun omvang, interne 
organisatie en aard, reikwijdte en 
complexiteit van hun activiteiten.

De bevoegde autoriteiten dragen er zorg 
voor dat de instellingen bij de vaststelling 
en de toepassing van het totale 
beloningsbeleid, met inbegrip van 
salarissen en uitkeringen uit hoofde van 
discretionaire pensioenen, voor categorieën 
werknemers, inclusief leidinggevende, 
risiconemende en controlefuncties, en elk 
personeelslid dat een totale beloning 
ontvangt waardoor hij zich op hetzelfde 
beloningsniveau bevindt als 
leidinggevenden of medewerkers in een 
risiconemende functie, die 
beroepswerkzaamheden uitoefenen met een 
aanzienlijke invloed op het risicoprofiel 
van die instellingen, de volgende 
beginselen in acht nemen op een wijze die 
aansluit bij hun omvang, interne 
organisatie en aard, reikwijdte en 
complexiteit van hun activiteiten, als 
bedoeld in artikel 94, lid 3.

Or. en

Amendement 207
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 92 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten dragen er zorg 
voor dat de instellingen bij de vaststelling 
en de toepassing van het totale 
beloningsbeleid, met inbegrip van 
salarissen en uitkeringen uit hoofde van 
discretionaire pensioenen, voor categorieën 
werknemers, inclusief leidinggevende, 
risiconemende en controlefuncties, en elk 
personeelslid dat een totale beloning 
ontvangt waardoor hij zich op hetzelfde 

De bevoegde autoriteiten dragen er zorg 
voor dat de instellingen bij de vaststelling 
en de toepassing van het totale 
beloningsbeleid, met inbegrip van 
salarissen en uitkeringen uit hoofde van 
discretionaire pensioenen, voor categorieën 
werknemers, die beroepswerkzaamheden 
uitoefenen met een aanzienlijke invloed 
op het risicoprofiel van die instellingen, 
inclusief leidinggevende, risiconemende en 
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beloningsniveau bevindt als 
leidinggevenden of medewerkers in een 
risiconemende functie, die 
beroepswerkzaamheden uitoefenen met 
een aanzienlijke invloed op het 
risicoprofiel van die instellingen, de 
volgende beginselen in acht nemen op een 
wijze die aansluit bij hun omvang, interne 
organisatie en aard, reikwijdte en 
complexiteit van hun activiteiten.

controlefuncties, en elk personeelslid dat 
een totale beloning ontvangt waardoor hij 
zich op hetzelfde beloningsniveau bevindt 
als leidinggevenden, de volgende 
beginselen in acht nemen op een wijze die 
aansluit bij hun omvang, interne 
organisatie en aard, reikwijdte en 
complexiteit van hun activiteiten.

Or. en

Motivering

Het vereiste van het voorstel van de Commissie om de personen te identificeren die 
beroepswerkzaamheden uitoefenen met een aanzienlijke invloed op het risicoprofiel van een 
instelling, zal extra administratieve kosten met zich meebrengen zonder dat in de regel wordt 
vastgesteld wie die medewerkers zijn. Dit amendement moet ervoor zorgen dat er geen extra 
administratieve kosten worden veroorzaakt. Tegelijkertijd moet worden vermeden dit lid 
zodanig wordt formuleren dat dit leidt tot een te grote versnippering van de beloningsregels 
in de EU.

Amendement 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 92 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) in lid 2 wordt het volgende punt a 
bis) ingevoegd:

"(a bis) het beloningsbeleid is 
genderneutraal: vrouwelijke en 
mannelijke medewerkers ontvangen een 
gelijke beloning voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid;";

Or. en
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Amendement 209
Fulvio Martusciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 bis – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 92 – lid 2 – letter c

Bestaande tekst Amendement

(b bis) in lid 2 wordt punt c) als volgt 
gewijzigd:

(c) het leidinggevend orgaan van de 
instelling in zijn toezichtfunctie neemt de 
algemene beginselen van het 
beloningsbeleid aan, toetst deze periodiek 
en is verantwoordelijk voor het toezicht op 
de tenuitvoerlegging ervan;

"(c) het leidinggevend orgaan van de 
instelling in zijn toezichtfunctie stelt de 
algemene beginselen van het 
beloningsbeleid voor werknemers en voor 
bestuursleden vrij op, neemt deze 
beginselen aan, toetst deze periodiek en is 
verantwoordelijk voor het toezicht op de 
tenuitvoerlegging ervan;";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Amendement 210
Marco Valli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 92 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) in lid 2 wordt het volgende punt c 
bis) ingevoegd:

"(c bis) de bevoegde autoriteiten 
zorgen ervoor dat de betalingsverhouding 
tussen de hoogste totale beloning in de 
instelling nooit meer dan 20 keer hoger is 
dan de gemiddelde jaarlijkse beloning van 
alle werknemers, met uitzondering van de 
bestuursleden.";

Or. en
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Amendement 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 92 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) in lid 2 wordt het volgende punt c 
bis) ingevoegd:

"(c bis) de hoogste beloning in de 
instelling is nooit meer dan 30 keer hoger 
dan de gemiddelde beloning van de 5 
procent laagst betaalde werknemers.";

Or. en

Amendement 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter b ter (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 92 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) in lid 2 wordt het volgende punt c 
ter) ingevoegd:

"(c ter) een betalingsverhouding 
van 1 tot 20 tussen de gemiddelde totale 
beloning en de hoogste totale beloning 
binnen dezelfde instelling wordt 
geëerbiedigd.";

Or. en

Amendement 213
Wolf Klinz
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – inleidende formule
Artikel 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Artikel 94 wordt als volgt 
gewijzigd:

(16) Artikel 94 wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 214
Gabriel Mato

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter -a (nieuw) 
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 1 – letter g – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) in artikel 94, lid 1, onder g), wordt 
het volgende punt iii bis) toegevoegd:

"(iii bis) de in lid 1, onder g), 
punten i) en ii), vastgestelde passende 
verhoudingen zijn niet van toepassing 
voor personeelsleden die voldoen aan een 
van de volgende voorwaarden:

– verricht beroepswerkzaamheden 
die niet exclusief zijn voor bedrijven die 
vallen onder het toepassingsgebied van 
deze richtlijn en van Verordening (EU) 
nr. 575/2013 in een functie of eenheid in 
verband met de digitalisering van de 
instelling of de ontwikkeling van digitale 
activiteiten; of

– was reeds tewerkgesteld in een 
digitale onderneming die is overgenomen 
door de instelling en zijn of haar 
beloningsregeling was vastgesteld vóór of 
ten tijde van de overname en is een 
voorwaarde voor voortgezette 
tewerkstelling in de onderneming.

Een instelling die het vorige lid toepast 
houdt een register bij van de 
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beroepswerkzaamheden die door het 
personeelslid worden verricht met een 
gemotiveerde toelichting waarom niet is 
voldaan aan een van de bovenvermelde 
voorwaarden. Dit register moet vlot 
beschikbaar zijn op vraag van de 
bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is 
voor het prudentieel toezicht.";

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Amendement 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 1 – letter m

Bestaande tekst Amendement

(a bis) in lid 1 wordt punt m) als volgt 
gewijzigd:

(m) een aanzienlijk deel, en in ieder 
geval ten minste 40 % van de variabele 
beloningscomponent, wordt uitgesteld over 
een periode van ten minste drie tot vijf jaar 
die aansluit bij de aard van activiteiten, de 
risico's daarvan en de activiteiten van het 
personeelslid in kwestie.

"(m) een aanzienlijk deel, en in ieder 
geval ten minste 40 % van de variabele 
beloningscomponent, wordt uitgesteld over 
een periode van ten minste vijf tot tien jaar 
die aansluit bij de aard van activiteiten, de 
risico's daarvan en de activiteiten van het 
personeelslid in kwestie.

Uitgestelde beloning wordt niet sneller dan 
op pro-rata basis verworven. Indien een 
variabele beloningscomponent een 
bijzonder hoog bedrag is, wordt daarvan 
ten minste 60 % uitgesteld. De duur van de 
uitstelperiode wordt vastgesteld in 
overeenstemming met de bedrijfscyclus, de 
aard van de activiteiten, de risico's daarvan, 
en de activiteiten van het desbetreffende 
personeelslid;

Uitgestelde beloning wordt niet sneller dan 
op pro-rata basis verworven. Indien een 
variabele beloningscomponent een 
bijzonder hoog bedrag is, wordt daarvan 
ten minste 60 % uitgesteld. De duur van de 
uitstelperiode wordt vastgesteld in 
overeenstemming met de bedrijfscyclus, de 
aard van de activiteiten, de risico's daarvan, 
en de activiteiten van het desbetreffende 
personeelslid;"

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Nl:PDF)

Amendement 216
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 1 zijn de beginselen 
omschreven in de punten l) en m) en in de 
tweede alinea van punt o) niet van 
toepassing op:

In afwijking van lid 1 zijn de beginselen 
omschreven in de punten l) en m) en in de 
tweede alinea van punt o) niet van 
toepassing op kleine en niet-complexe 
instellingen in de zin van de CRR.

Or. de

Amendement 217
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 1 zijn de beginselen 
omschreven in de punten l) en m) en in de 
tweede alinea van punt o) niet van 
toepassing op:

In afwijking van lid 1 zijn de omschreven 
beginselen niet van toepassing op:

Or. en

Amendement 218
Gabriel Mato

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
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Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van lid 1 zijn de beginselen 
omschreven in de punten l) en m) en in de 
tweede alinea van punt o) niet van 
toepassing op:

In afwijking van lid 1 zijn de beginselen 
omschreven in de punten g), l) en m) en in 
de tweede alinea van punt o), ten minste,
niet van toepassing op:

Or. en

Amendement 219
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een instelling waarvan de waarde 
van de activa gemiddeld 5 miljard EUR of 
minder bedraagt over de periode van vier 
jaar die onmiddellijk voorafgaat aan het 
lopende boekjaar;

Schrappen

Or. de

Amendement 220
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een instelling waarvan de waarde 
van de activa gemiddeld 5 miljard EUR of 
minder bedraagt over de periode van vier 
jaar die onmiddellijk voorafgaat aan het 
lopende boekjaar;

(a) een instelling op individuele basis, 
die ook onder prudentiële consolidatie 
kan vallen of die onderdeel is van een 
bankgroep, waarvan de waarde van de 
activa gemiddeld 8 miljard EUR of minder 
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bedraagt over de periode van vier jaar die 
onmiddellijk voorafgaat aan het lopende
boekjaar;

Or. en

Motivering

In overeenstemming met overweging 66 van deze richtlijn dienen de bepalingen inzake 
beloningen een weerspiegeling te zijn van de verschillen tussen de diverse soorten 
instellingen naar evenredigheid, rekening houdend met hun omvang, interne organisatie en 
de aard, reikwijdte en complexiteit van hun werkzaamheden. Aangezien de voorgestelde 
drempel vrij laag is in vergelijking met de bestaande niveaus in de EU-lidstaten, wordt de 
drempel met dit amendement verhoogd. Ook wordt verduidelijkt dat de vrijstelling geldt op 
individuele basis.

Amendement 221
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een instelling waarvan de waarde 
van de activa gemiddeld 5 miljard EUR of 
minder bedraagt over de periode van vier 
jaar die onmiddellijk voorafgaat aan het 
lopende boekjaar;

(a) een instelling waarvan de waarde 
van de activa volgens de bevoegde 
autoriteiten passend en evenredig is om te 
worden uitgesloten op basis van de 
omvang, interne organisatie en aard, 
reikwijdte en complexiteit van haar 
activiteiten;

Or. en

Amendement 222
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een instelling waarvan de waarde (a) een instelling waarvan de waarde 
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van de activa gemiddeld 5 miljard EUR of 
minder bedraagt over de periode van vier 
jaar die onmiddellijk voorafgaat aan het 
lopende boekjaar;

van de activa gemiddeld 15 miljard EUR of 
minder bedraagt over de periode van vier 
jaar die onmiddellijk voorafgaat aan het 
lopende boekjaar;

Or. en

Amendement 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een instelling waarvan de waarde 
van de activa gemiddeld 5 miljard EUR of 
minder bedraagt over de periode van vier 
jaar die onmiddellijk voorafgaat aan het 
lopende boekjaar;

(a) een instelling of 
dochteronderneming die niet groot is als 
gedefinieerd in artikel 430 bis, leden 1 en 
2, van Verordening (EU) nr. 575/2013, 
tenzij de bevoegde autoriteit bezwaar heeft 
tegen de vrijstelling;

Or. en

Amendement 224
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een instelling waarvan de waarde 
van de activa gemiddeld 5 miljard EUR of 
minder bedraagt over de periode van vier 
jaar die onmiddellijk voorafgaat aan het 
lopende boekjaar;

(a) een instelling waarvan de waarde 
van de activa gemiddeld 15 miljard EUR of 
minder bedraagt over de periode van vier 
jaar die onmiddellijk voorafgaat aan het 
lopende boekjaar;

Or. de
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Amendement 225
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) een instelling die onderdeel is van 
een bankgroep en waarvan de waarde van 
de activa gemiddeld 15 miljard EUR of 
minder bedraagt over de periode van vier 
jaar die onmiddellijk voorafgaat aan het 
lopende boekjaar;

Or. en

Amendement 226
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een personeelslid waarvan de 
jaarlijkse variabele beloning niet hoger is 
dan 50 000 EUR en niet meer dan een 
vierde van de totale jaarlijkse vergoeding 
van het personeelslid vertegenwoordigt.

Schrappen

Or. de

Amendement 227
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een personeelslid waarvan de 
jaarlijkse variabele beloning niet hoger is 
dan 50 000 EUR en niet meer dan een 
vierde van de totale jaarlijkse vergoeding 
van het personeelslid vertegenwoordigt.

(b) een personeelslid waarvan de 
jaarlijkse variabele beloning niet hoger is 
dan 50 000 EUR en niet meer dan een 
vierde van de totale jaarlijkse vergoeding 
van het personeelslid vertegenwoordigt.

Geen enkele bepaling van artikel 94 zou 
van toepassing moeten zijn op een 
instelling die een dochtermaatschappij is 
van een grote bankengroep, alle 
bepalingen van artikel 94 aanwendt op 
geconsolideerde basis, en waarvan de 
waarde van de activa per kwartaal van het 
lopende boekjaar in doorsnee 15 miljard 
EUR of minder bedraagt.

Or. de

Amendement 228
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een personeelslid waarvan de 
jaarlijkse variabele beloning niet hoger is 
dan 50 000 EUR en niet meer dan een 
vierde van de totale jaarlijkse vergoeding 
van het personeelslid vertegenwoordigt.

(b) een personeelslid waarvan de 
jaarlijkse variabele beloning volgens de 
bevoegde autoriteiten passend en 
evenredig is om te worden uitgesloten op 
basis van de omvang, interne organisatie 
en aard, reikwijdte en complexiteit van de 
activiteiten van de instelling.

Or. en

Amendement 229
Gabriel Mato

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
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Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een personeelslid waarvan de 
jaarlijkse variabele beloning niet hoger is 
dan 50 000 EUR en niet meer dan een 
vierde van de totale jaarlijkse vergoeding 
van het personeelslid vertegenwoordigt.

(b) een personeelslid waarvan de 
jaarlijkse variabele beloning niet hoger is 
dan 100 000 EUR.

Or. en

Amendement 230
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van punt a) kan een 
bevoegde autoriteit besluiten dat 
instellingen waarvan de totale waarde van 
de activa lager is dan de in punt a) 
bedoelde drempel, niet onder de afwijking 
vallen wegens de aard en de omvang van 
hun activiteiten, hun interne organisatie 
of, indien van toepassing, de kenmerken 
van de groep waartoe zij behoren.

Schrappen

Or. en

Amendement 231
Gabriel Mato

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van punt a) kan een bevoegde 
autoriteit besluiten dat instellingen 
waarvan de totale waarde van de activa 
lager is dan de in punt a) bedoelde 
drempel, niet onder de afwijking vallen 
wegens de aard en de omvang van hun 
activiteiten, hun interne organisatie of, 
indien van toepassing, de kenmerken van 
de groep waartoe zij behoren.

In afwijking van punt a) kan een lidstaat:

(a) de in lid 3, onder a) bedoelde 
drempel verlagen, rekening houdend met 
de aard en de omvang van hun 
activiteiten, hun interne organisatie of, 
indien van toepassing, de kenmerken van 
de groep waartoe zij behoren;

(b) de in lid 3, onder a) bedoelde 
drempel verhogen tot maximaal 15 
miljard EUR, rekening houdend met de 
aard en de omvang van hun activiteiten, 
hun interne organisatie of, indien van 
toepassing, de kenmerken van de groep 
waartoe zij behoren.

Or. en

Amendement 232
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van punt a) kan een bevoegde 
autoriteit besluiten dat instellingen 
waarvan de totale waarde van de activa 
lager is dan de in punt a) bedoelde 
drempel, niet onder de afwijking vallen 
wegens de aard en de omvang van hun 
activiteiten, hun interne organisatie of, 
indien van toepassing, de kenmerken van 

In afwijking van punt a) kan een bevoegde 
autoriteit besluiten dat individuele
instellingen, ook als zij vallen onder 
prudentiële consolidatie of deel uitmaken 
van een bankgroep, waarvan de totale 
waarde van de activa lager is dan de in
punt a) bedoelde drempel, niet onder de 
afwijking vallen wegens de aard en de 
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de groep waartoe zij behoren. omvang van hun activiteiten, hun interne 
organisatie of, indien van toepassing, de 
kenmerken van de groep waartoe zij 
behoren.

Or. en

Motivering

Technisch op een lijn brengen met het amendement op artikel 94, lid 3, onder a), op grond 
waarvan de vrijstelling in dit artikel van toepassing dient te zijn op een individuele instelling, 
ook als zij valt onder prudentiële consolidatie of deel uitmaakt van een bankgroep.

Amendement 233
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van punt b) kan een 
bevoegde autoriteit besluiten dat 
personeelsleden waarvan de jaarlijkse 
variabele vergoeding onder de drempel en 
onder het aandeel als bedoeld in punt b) 
blijft, niet onder de afwijking vallen 
wegens specifieke kenmerken van de 
nationale markt op het gebied van 
beloningspraktijk of wegens de aard van 
de taken en het beroepsprofiel van deze 
personeelsleden.

Schrappen

Or. en

Amendement 234
Gabriel Mato

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van punt b) kan een bevoegde 
autoriteit besluiten dat personeelsleden 
waarvan de jaarlijkse variabele 
vergoeding onder de drempel en onder het 
aandeel als bedoeld in punt b) blijft, niet 
onder de afwijking vallen wegens 
specifieke kenmerken van de nationale 
markt op het gebied van beloningspraktijk 
of wegens de aard van de taken en het 
beroepsprofiel van deze personeelsleden.

In afwijking van punt b) kan een lidstaat 
de drempels als bedoeld in lid 3, onder b) 
aanpassen, rekening houdend met de 
bijzonderheden van de beloningspraktijk 
op de relevante nationale markt en de 
taken en het beroepsprofiel van deze 
personeelsleden.

Or. en

Motivering

De maximale verhouding tussen de vaste en variabele componenten van de totale beloning 
(artikel 94, lid 1, onder g)) dient een van de beginselen te zijn die onder de afwijking vallen. 
Het is belangrijk dat de maximering van de bonus in de reikwijdte van de afwijkingen wordt 
opgenomen als de omvang van de instelling/het bedrag van de variabele beloning van degene 
die risico's neemt aantoont dat (buitensporig) risicovol gedrag onverlet wordt gelaten, want 
het is een heel belangrijke stap om de schade en concurrentienadelen te verlichten die door 
de huidige staat van de wetgeving aan de bankensector zijn toegebracht.

Amendement 235
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 94 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen de in lid 3 
bepaalde drempels verlagen.

Or. en

Amendement 236
Wolf Klinz
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 95

Bestaande tekst Amendement

Artikel 95 (16 bis) Artikel 95 wordt geschrapt.

Beloningscommissie

1. De bevoegde autoriteiten zorgen 
ervoor dat instellingen die significant zijn 
wat hun omvang, interne organisatie en 
de aard, reikwijdte en complexiteit van 
hun werkzaamheden betreft, een 
beloningscommissie instellen. De 
beloningscommissie is zodanig 
samengesteld dat het een kundig en 
onafhankelijk oordeel kan geven over het 
beloningsbeleid en de beloningscultuur en 
de prikkels die daarvan uitgaan voor het 
beheer van risico, kapitaal en liquiditeit.

2. De bevoegde autoriteiten dragen er 
zorg voor dat de beloningscommissie 
verantwoordelijk is voor het voorbereiden 
van beslissingen over beloning, inclusief 
beslissingen die gevolgen hebben voor de 
risico's en het risicobeheer van de 
betrokken instelling en die het 
leidinggevend orgaan moet nemen. De 
voorzitter en de leden van de 
beloningscommissie zijn leden van het 
leidinggevend orgaan die in de betrokken 
instelling geen enkele uitvoerende functie 
bekleden. Indien de nationale wetgeving 
in werknemersvertegenwoordiging in het 
leidinggevend orgaan voorziet, maken een 
of meer vertegenwoordigers van de 
werknemers deel uit van de 
beloningscommissie. Bij de voorbereiding 
van dergelijke beslissingen houdt de 
beloningscommissie rekening met de 
langetermijnbelangen van 
aandeelhouders, investeerders en andere 
belanghebbenden van de instelling, alsook 
het algemeen belang.

Or. en
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Amendement 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 97 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) In artikel 97, lid 1, wordt punt b) 
geschrapt.

Schrappen

Or. en

Amendement 238
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 97 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) In artikel 97, lid 1, wordt punt b) 
geschrapt.

(17) Artikel 97, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

(a) punt b) wordt geschrapt;

(b) het volgende nieuwe lid wordt 
ingevoegd na lid 4:

"4 bis. De bevoegde autoriteiten mogen de 
methodologieën voor de toepassing van de 
in lid 1 bedoelde toetsing en evaluatie 
aanpassen om rekening te houden met 
instellingen met een vergelijkbaar 
risicoprofiel, zoals een vergelijkbaar 
bedrijfsmodel of een vergelijkbare 
geografische locatie van blootstellingen. 
Zulke aangepaste methodologieën kunnen 
risicogeoriënteerde benchmarks en 
kwantitatieve indicatoren bevatten, en 
moeten de mogelijkheid bieden voor een 
goede beoordeling van de specifieke 
risico's waaraan elke instelling op 
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individueel niveau kan zijn blootgesteld.

In het geval dat de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig dit lid aangepaste 
methodologieën gebruiken, stellen zij de 
EBA daarvan in kennis. De EBA monitort 
de toezichtpraktijken en geeft 
richtsnoeren af tot nadere bepaling van de 
wijze waarop vergelijkbare risicoprofielen 
in het kader van dit lid moeten worden 
beoordeeld en een Uniebreed consistente 
en evenredige toepassing van 
vergelijkbare op instellingen toegesneden 
methodologieën kan worden 
gegarandeerd. De richtsnoeren worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010."

Or. en

Motivering

De verhelderingen in het voorstel van de Commissie, waaruit blijkt dat wordt voorzien dat de 
SREP- en pijler 2-vereisten zullen worden beperkt tot microprudentiële doeleinden, worden 
verwelkomd. Tegelijkertijd is het, gezien de schrapping van artikel 103, gerechtvaardigd om 
bevoegde autoriteiten toe te staan de methodologieën voor de toepassing van de toetsing en 
evaluatie aan te passen om zo rekening te houden met instellingen met een vergelijkbaar 
risicoprofiel, zoals een vergelijkbaar bedrijfsmodel of een vergelijkbare geografische locatie 
van blootstellingen.

Amendement 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 97 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(17 bis) Artikel 97, lid 2, wordt 
vervangen door:

2. De reikwijdte van de in lid 1 
bedoelde toetsing en evaluatie omvat alle 
vereisten van deze richtlijn en van 
Verordening (EU) nr. 575/2013.

"2. De reikwijdte van de in lid 1 
bedoelde toetsing en evaluatie omvat alle 
vereisten van deze richtlijn, inclusief 
artikel 104 ter, en van Verordening (EU) 
nr. 575/2013."
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Amendement 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17 ter (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 97 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(17 ter) Artikel 97, lid 4, wordt 
vervangen door:

4. De bevoegde autoriteiten stellen de 
frequentie en de intensiteit van de in lid 1 
bedoelde toetsing en evaluatie vast en 
houden daarbij rekening met de omvang, 
systeemrelevantie, aard, schaal en 
complexiteit van de werkzaamheden van 
de desbetreffende kredietinstelling, 
alsmede met het evenredigheidsbeginsel. 
De toetsing en de evaluatie worden 
minimaal eenmaal per jaar bijgewerkt voor 
instellingen die onder het in artikel 99, 
lid 2, bedoelde programma voor onderzoek 
door de toezichthouder vallen.

"4. De bevoegde autoriteiten stellen de 
frequentie en de intensiteit van de in lid 1 
bedoelde toetsing en evaluatie vast en 
houden daarbij rekening met de omvang, 
systeemrelevantie, aard, schaal en 
complexiteit van de werkzaamheden van 
de desbetreffende kredietinstelling, 
alsmede met het evenredigheidsbeginsel. 
De toetsing en de evaluatie worden 
minimaal eenmaal per jaar bijgewerkt voor 
instellingen die onder het in artikel 99, 
lid 2, bedoelde programma voor onderzoek 
door de toezichthouder vallen. De toetsing 
en de evaluatie worden niet vaker dan 
eenmaal per drie jaar bijgewerkt voor 
kleine en niet-complexe instellingen als 
gedefinieerd in artikel 430 bis van 
Verordening (EU) nr. 575/2013."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Amendement 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17 quater (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 97 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quater) Het volgende nieuwe 
artikel 97 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 97 bis

Afwijking voor kleine en niet-complexe 
instellingen

In afwijking van artikel 97 kunnen de 
bevoegde autoriteiten op basis van een 
beoordeling van de toezichthoudende 
autoriteit van de betrokken instelling 
besluiten om de artikelen 97 en 98 niet toe 
te passen als de instelling klein en niet-
complex is als gedefinieerd in 
artikel 430 bis van Verordening (EU) 
nr. 575/2013. De beoordeling van de 
toezichthoudende autoriteit wordt elke 
drie jaar getoetst en wanneer de bevoegde 
autoriteit het ontstaan van nieuwe risico's 
heeft vastgesteld."

Or. en

Amendement 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter a
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in lid 1 wordt punt j) geschrapt; Schrappen

Or. en

Amendement 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter a bis (nieuw)



AM\1144242NL.docx 143/184 PE616.798v01-00

NL

Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in lid 1 wordt het volgend punt 
j bis) toegevoegd;

"(j bis)de beoordeling van de opneming 
van ecologische, sociale en 
governancefactoren en -risico's (ESG) in 
het risicobeheersysteem van de 
instelling;";

Or. en

Amendement 244
Jonás Fernández

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in lid 1 wordt punt j bis) 
toegevoegd:

"(j bis)de beoordeling van de 
klimaatgerelateerde risico's van de 
blootstellingen van een instelling en de 
opneming van de klimaatgerelateerde 
risico's in het risicobeheersysteem van de 
instelling, zodra er een 
gemeenschappelijke taxonomie en een 
homogeen en robuust kader beschikbaar 
zijn voor het adequaat meten van de 
klimaatgerelateerde risico's en hun effect 
op de entiteiten."

Or. en

Amendement 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het volgende lid 3 bis wordt 
ingevoegd:

"3 bis. De bevoegde autoriteiten 
monitoren van elke kredietinstelling de 
risicoblootstellingen met betrekking tot 
schaduwbankentiteiten als gedefinieerd in 
punt 144 bis (nieuw) van artikel 4, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. 575/2013, met 
inachtneming van de informatie die 
overeenkomstig artikel 449 bis (nieuw) 
van Verordening (EU) nr. 575/2013 is 
verstrekt en nemen, indien nodig, 
passende maatregelen, waaronder het 
verlagen van de limieten voor de 
individuele risicoblootstelling van een 
kredietinstelling met betrekking tot een 
schaduwbankentiteit als bedoeld in 
artikel 395, lid 1 van Verordening (EU) 
nr. 575/2013, of maatregelen om de 
mogelijke risico's te limiteren die 
voortvloeien uit situaties waar de 
verwevenheid tussen 
schaduwbankentiteiten en de instelling 
niet kan worden bepaald."

Or. en

Amendement 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter a ter (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) Het volgende lid 3 ter wordt 
ingevoegd:
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"3 ter. De bevoegde autoriteiten 
monitoren de risico's die zijn verbonden 
aan het gebruik van door de 
kredietinstellingen synthetisch gecreëerde 
hefboomfinanciering, met inachtneming 
van de informatie die is verstrekt 
overeenkomstig artikel 443 ter (nieuw) 
van Verordening (EU) nr. 575/2013, en 
nemen, indien nodig, passende 
maatregelen om deze te limiteren.

De EBA stelt ontwerpen van technische 
reguleringsnormen op tot nadere bepaling 
van de monitoringinstrumenten om de 
risico's te beoordelen die zijn verbonden 
aan het gebruik van synthetisch 
gecreëerde hefboomfinanciering, evenals 
maatregelen om deze te limiteren wanneer 
dat passend is als bedoeld in de eerste 
alinea.

De EBA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
1 februari 2020 voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de tweede alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010."

Or. en

Motivering

Standaardbalansmaatregelen, doorgaans gebaseerd op de marktwaarde van een contract, 
kunnen inderdaad een aanzienlijke onderschatting inhouden van de blootstellingen van 
kredietinstellingen aan het risico van hefboomwerking als de hefboomfinanciering in 
derivatencontracten is ingesloten. Vandaar de noodzaak om monitoringinstrumenten en 
regelgevende maatregelen te ontwikkelen die erop gericht zijn om zulke mogelijke 
onderschattingen te corrigeren.

Amendement 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter a quater (nieuw)
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Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) het volgende lid 3 quater 
wordt ingevoegd:

"3 quater. Vanaf uiterlijk 
1 december 2021 screenen en monitoren 
de bevoegde autoriteiten voortdurend 
complexe gestructureerde 
financieringstransacties als bedoeld in 
artikel 449 ter (nieuw) van 
Verordening (EU) nr. 575/2013, met het 
doel om transacties te detecteren die 
zodanig zijn gestructureerd dat zij 
mogelijk grote belastingvoordelen 
opleveren.

Zij stellen de Commissie op de hoogte van 
elke transactie waarvan is vastgesteld dat 
het risico bestaat dat zij tot aanzienlijke
belastingvoordelen leiden."

Or. en

Amendement 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toetsing en de evaluatie door de 
bevoegde autoriteiten heeft ook betrekking 
op de blootstelling van de instelling aan het 
renterisico dat voortvloeit uit activiteiten 
buiten de handelsportefeuille. In elk geval 
moeten toezichtmaatregelen worden 
genomen indien de economische waarde 
van het eigen vermogen van een instelling 
als bedoeld in artikel 84, lid 1, met meer 
dan 15 % van het tier 1-kernkapitaal 
afneemt ten gevolge van een plotselinge en 

5. De toetsing en de evaluatie door de 
bevoegde autoriteiten hebben ook 
betrekking op de blootstelling van de 
instelling aan het renterisico dat voortvloeit 
uit activiteiten buiten de 
handelsportefeuille. In elk geval moeten 
toezichtmaatregelen worden genomen 
indien de economische waarde van het 
eigen vermogen van een instelling als 
bedoeld in artikel 84, lid 1, met meer dan 
15 % van het tier 1-kernkapitaal afneemt 
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onverwachte verandering in de 
rentetarieven als gedefinieerd in een van de 
zes op de rentetarieven toegepaste 
schokscenario's in het toezicht.

ten gevolge van een plotselinge en 
onverwachte verandering in de 
rentetarieven als gedefinieerd in een van de 
zes op de rentetarieven toegepaste 
schokscenario's in het toezicht.

In afwijking hiervan zijn voor kleine en 
niet-complexe instellingen als 
gedefinieerd in artikel 430 bis van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 de in de 
eerste alinea opgenomen eisen alleen van 
toepassing als de bevoegde autoriteit een 
met redenen omkleed advies uitbrengt dat 
de interne systemen niet toereikend zijn.

Or. en

Amendement 249
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toetsing en de evaluatie door de 
bevoegde autoriteiten heeft ook betrekking 
op de blootstelling van de instelling aan het 
renterisico dat voortvloeit uit activiteiten 
buiten de handelsportefeuille. In elk geval 
moeten toezichtmaatregelen worden 
genomen indien de economische waarde 
van het eigen vermogen van een instelling 
als bedoeld in artikel 84, lid 1, met meer 
dan 15 % van het tier 1-kernkapitaal 
afneemt ten gevolge van een plotselinge en 
onverwachte verandering in de 
rentetarieven als gedefinieerd in een van de 
zes op de rentetarieven toegepaste 
schokscenario's in het toezicht.

5. De toetsing en de evaluatie door de 
bevoegde autoriteiten hebben ook 
betrekking op de blootstelling van de 
instelling aan het renterisico dat voortvloeit 
uit activiteiten buiten de 
handelsportefeuille. In elk geval moeten 
toezichtmaatregelen worden genomen 
indien de economische waarde van het 
eigen vermogen van een instelling als 
bedoeld in artikel 84, lid 1, met meer dan 
15 % van het tier 1-kernkapitaal afneemt 
ten gevolge van een plotselinge en 
onverwachte verandering in de 
rentetarieven als gedefinieerd in een van de 
zes op de rentetarieven toegepaste 
schokscenario's in het toezicht of indien de 
instelling te maken heeft met een "grote 
daling" van de netto-rentebaten als gevolg 
van een plotselinge en onverwachte 
verandering van de rentetarieven als 
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gedefinieerd in een van de twee op de 
rentetarieven toegepaste schokscenario's 
in het toezicht.

Or. en

Amendement 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toetsing en de evaluatie door de 
bevoegde autoriteiten heeft ook betrekking 
op de blootstelling van de instelling aan het 
renterisico dat voortvloeit uit activiteiten 
buiten de handelsportefeuille. In elk geval 
moeten toezichtmaatregelen worden 
genomen indien de economische waarde 
van het eigen vermogen van een instelling 
als bedoeld in artikel 84, lid 1, met meer 
dan 15 % van het tier 1-kernkapitaal 
afneemt ten gevolge van een plotselinge en 
onverwachte verandering in de 
rentetarieven als gedefinieerd in een van de 
zes op de rentetarieven toegepaste 
schokscenario's in het toezicht.

5. De toetsing en de evaluatie door de 
bevoegde autoriteiten hebben ook 
betrekking op de blootstelling van de 
instelling aan het renterisico dat voortvloeit 
uit activiteiten buiten de 
handelsportefeuille. Grotere aandacht van 
de bevoegde autoriteiten is vereist indien 
de economische waarde van het eigen 
vermogen van een instelling als bedoeld in 
artikel 84, lid 1, met meer dan 15 % van 
het tier 1-kernkapitaal afneemt ten gevolge 
van een plotselinge en onverwachte 
verandering in de rentetarieven als 
gedefinieerd in een van de zes op de 
rentetarieven toegepaste schokscenario's in 
het toezicht.

Or. en

Motivering

Het is niet wenselijk dat dit automatisch gebeurt. In plaats daarvan dienen, als een instelling 
boven de drempel van 15 % uitkomt, besprekingen tussen de instelling en de bevoegde 
autoriteit te worden begonnen.

Amendement 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toetsing en de evaluatie door de 
bevoegde autoriteiten heeft ook betrekking 
op de blootstelling van de instelling aan het 
renterisico dat voortvloeit uit activiteiten 
buiten de handelsportefeuille. In elk geval 
moeten toezichtmaatregelen worden 
genomen indien de economische waarde 
van het eigen vermogen van een instelling
als bedoeld in artikel 84, lid 1, met meer 
dan 15 % van het tier 1-kernkapitaal 
afneemt ten gevolge van een plotselinge en 
onverwachte verandering in de 
rentetarieven als gedefinieerd in een van de 
zes op de rentetarieven toegepaste 
schokscenario's in het toezicht.

5. De toetsing en de evaluatie door de 
bevoegde autoriteiten hebben ook 
betrekking op de blootstelling van de 
instelling aan het renterisico dat voortvloeit 
uit activiteiten buiten de 
handelsportefeuille. In het geval van een 
daling van de economische waarde van het 
eigen vermogen als bedoeld in artikel 84, 
lid 1, met meer dan 15 % van het tier 1-
kernkapitaal ten gevolge van een 
plotselinge en onverwachte verandering in 
de rentetarieven als gedefinieerd in een van 
de zes op de rentetarieven toegepaste 
schokscenario's in het toezicht, beoordeelt 
de toezichthoudende autoriteit de risico's 
die voortvloeien uit deze daling.

Or. en

Motivering

In het door het Bazels Comité van bankentoezicht (BCBS) opgestelde kader is er geen 
automatische actie van het toezicht gekoppeld aan de uitkomsten van de standaardtest op 
uitschieters (Standard Outlier Test – SOT). De standaardschok is alleen bedoeld om 
potentiële uitschieters vast te stellen en er waar passend voor te zorgen dat de 
toezichthouders in hun analyse extra aandacht geven aan het renterisico in het bankenboek 
(Interest Rate Risk in the Banking Book – IRRBB) van de instelling.

Amendement 252
Barbara Kappel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toetsing en de evaluatie door de 
bevoegde autoriteiten heeft ook betrekking 

5. De toetsing en de evaluatie door de 
bevoegde autoriteiten hebben ook 
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op de blootstelling van de instelling aan het 
renterisico dat voortvloeit uit activiteiten 
buiten de handelsportefeuille. In elk geval 
moeten toezichtmaatregelen worden 
genomen indien de economische waarde 
van het eigen vermogen van een instelling 
als bedoeld in artikel 84, lid 1, met meer 
dan 15 % van het tier 1-kernkapitaal 
afneemt ten gevolge van een plotselinge en 
onverwachte verandering in de 
rentetarieven als gedefinieerd in een van de 
zes op de rentetarieven toegepaste 
schokscenario's in het toezicht.

betrekking op de blootstelling van de 
instelling aan het renterisico dat voortvloeit 
uit activiteiten buiten de 
handelsportefeuille. In elk geval moeten 
toezichtmaatregelen worden genomen 
indien de economische waarde van het 
eigen vermogen van een instelling als 
bedoeld in artikel 84, lid 1, met meer dan 
20 % van het tier 1-kernkapitaal afneemt 
ten gevolge van een plotselinge en 
onverwachte verandering in de 
rentetarieven als gedefinieerd in een van de 
zes op de rentetarieven toegepaste 
schokscenario's in het toezicht.

Or. en

Motivering

Toezichtmaatregelen moeten niet automatisch worden getroffen wanneer de bevoegde 
autoriteit van mening is dat de instelling adequate stappen neemt om het renterisico te 
beheersen.

Amendement 253
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toetsing en de evaluatie door de 
bevoegde autoriteiten heeft ook betrekking 
op de blootstelling van de instelling aan het 
renterisico dat voortvloeit uit activiteiten 
buiten de handelsportefeuille. In elk geval 
moeten toezichtmaatregelen worden 
genomen indien de economische waarde 
van het eigen vermogen van een instelling 
als bedoeld in artikel 84, lid 1, met meer 
dan 15 % van het tier 1-kernkapitaal 
afneemt ten gevolge van een plotselinge en 
onverwachte verandering in de 
rentetarieven als gedefinieerd in een van de 
zes op de rentetarieven toegepaste 

5. De toetsing en de evaluatie door de 
bevoegde autoriteiten hebben ook 
betrekking op de blootstelling van de 
instelling aan het renterisico dat voortvloeit 
uit activiteiten buiten de 
handelsportefeuille. In elk geval kunnen
toezichtmaatregelen worden genomen 
indien de economische waarde van het 
eigen vermogen van een instelling als 
bedoeld in artikel 84, lid 1, met meer dan 
15 % van het tier 1-kernkapitaal afneemt 
ten gevolge van een plotselinge en 
onverwachte verandering in de 
rentetarieven als gedefinieerd in een van de 
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schokscenario's in het toezicht. zes op de rentetarieven toegepaste 
schokscenario's in het toezicht.

Or. en

Amendement 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter b
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toetsing en de evaluatie door de 
bevoegde autoriteiten heeft ook betrekking 
op de blootstelling van de instelling aan het 
renterisico dat voortvloeit uit activiteiten 
buiten de handelsportefeuille. In elk geval 
moeten toezichtmaatregelen worden 
genomen indien de economische waarde 
van het eigen vermogen van een instelling 
als bedoeld in artikel 84, lid 1, met meer 
dan 15 % van het tier 1-kernkapitaal 
afneemt ten gevolge van een plotselinge en 
onverwachte verandering in de 
rentetarieven als gedefinieerd in een van de 
zes op de rentetarieven toegepaste 
schokscenario's in het toezicht.

5. De toetsing en de evaluatie door de 
bevoegde autoriteiten hebben ook 
betrekking op de blootstelling van de 
instelling aan het renterisico dat voortvloeit 
uit activiteiten buiten de 
handelsportefeuille. In elk geval kunnen
toezichtmaatregelen worden genomen 
indien de economische waarde van het 
eigen vermogen van een instelling als 
bedoeld in artikel 84, lid 1, met meer dan 
15 % van het tier 1-kernkapitaal afneemt 
ten gevolge van een plotselinge en 
onverwachte verandering in de 
rentetarieven als gedefinieerd in een van de 
zes op de rentetarieven toegepaste 
schokscenario's in het toezicht.

Or. en

Motivering

Het Bazels Comité heeft erkend dat het renterisico in het bankenboek (Interest Rate Risk in 
the Banking Book – IRRBB) niet kan worden aangepakt met een "one size fits all"-benadering 
uit pijler 1. In plaats daarvan doet het de aanbeveling om voor het toezicht op het renterisico 
elk geval apart te bekijken, een benadering uit pijler 2.

Amendement 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter c
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tot nadere 
bepaling, voor de toepassing van lid 5,
van:

Schrappen

(a) zes schokscenario's in het toezicht 
die voor elke valuta moeten worden 
toegepast op de rentetarieven;

(b) gemeenschappelijke aannames 
voor modellering en parameters die 
instellingen in aanmerking nemen bij hun 
berekening van de economische waarde 
van het eigen vermogen overeenkomstig 
lid 5;

(c) de vraag of toezichthoudende 
maatregelen eveneens vereist zijn in geval 
van een daling van de netto-rentebaten 
van de instelling als bedoeld in artikel 84, 
lid 1, als gevolg van potentiële 
veranderingen in rentetarieven.

De EBA dient deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk 
[één jaar na de inwerkingtreding] in bij de 
Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Amendement 256
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter c
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Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 5 bis – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tot nadere 
bepaling, voor de toepassing van lid 5, van:

De EBA ontwikkelt in overeenstemming 
met internationale normen ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tot nadere 
bepaling, voor de toepassing van lid 5, van:

Or. en

Amendement 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter c
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 5 bis – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zes schokscenario's in het toezicht 
die voor elke valuta moeten worden 
toegepast op de rentetarieven;

(a) zes schokscenario's in het toezicht, 
waaronder begrepen twee 
parallelscenario's, die voor elke valuta 
van betekenis moeten worden toegepast op 
de rentetarieven; deze scenario's dienen 
uit te gaan van een niveau dat een 
weerspiegeling is van de drempel van 
15 % van het tier 1-kernkapitaal als 
bedoeld in lid 5.

Or. en

Motivering

De ijking van renteschokscenario's in het toezicht dient zorgvuldig te geschieden zodat deze 
strookt met de drempel bij de standaardtest op uitschieters (Standard Outlier Test – SOT) die 
al op 15 % is vastgezet.

Amendement 258
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter c
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Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 5 bis – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gemeenschappelijke aannames voor 
modellering en parameters die instellingen 
in aanmerking nemen bij hun berekening 
van de economische waarde van het eigen 
vermogen overeenkomstig lid 5;

(b) gemeenschappelijke aannames voor 
modellering en parameters, waaronder 
begrepen gedragsaannames, die 
instellingen in aanmerking nemen bij hun 
berekening van de economische waarde 
van het eigen vermogen overeenkomstig 
lid 5;

Or. en

Amendement 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter c
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 5 bis – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de vraag of toezichthoudende 
maatregelen eveneens vereist zijn in geval 
van een daling van de netto-rentebaten 
van de instelling als bedoeld in artikel 84, 
lid 1, als gevolg van potentiële 
veranderingen in rentetarieven.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is het risico op verlies dat gedekt moet worden en niet het risico op natuurlijke fluctuaties 
in het inkomen.

Amendement 260
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter c
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Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 5 bis – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de vraag of toezichthoudende 
maatregelen eveneens vereist zijn in geval 
van een daling van de netto-rentebaten 
van de instelling als bedoeld in artikel 84, 
lid 1, als gevolg van potentiële 
veranderingen in rentetarieven.

(c) gemeenschappelijke aannames 
voor modellering en parameters, 
waaronder begrepen gedragsaannames,
die de instelling in aanmerking neemt bij 
haar berekening van de netto-rentebaten 
en bepalen wat voor de toepassing van 
lid 5 wordt verstaan onder een "grote 
daling".

Or. en

Amendement 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – leden 7 bis (nieuw) en 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de volgende leden 7 bis en 7 ter 
worden ingevoegd:

"7 bis. Voor de toepassing van punt j bis) 
en van artikel 448 bis van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 geeft de 
EBA voor 1 juni 2020 in 
overeenstemming met artikel 16 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 
richtsnoeren af tot nadere bepaling van de 
toetsing en evaluatie door de 
toezichthouder met betrekking tot de 
opneming van ESG-factoren en -risico's, 
waaronder begrepen de risico's die zijn 
verbonden aan de waardedaling van 
activa door veranderingen in de 
regelgeving. In de evaluatie worden waar 
passend specifieke kwalitatieve en 
kwantitatieve criteria en metingen 
opgenomen om te beoordelen of de 
algemene bedrijfsstrategie en het 
algemene investeringsbeleid van de 
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instelling zich op een lijn bevindt met de 
doelen van Parijs en de bijbehorende 
ESG-doeleinden van de EU.

7 ter. Onder inachtneming van de 
ervaring die is opgedaan bij de toepassing 
van de richtsnoeren als bedoeld in lid 
7 bis ontwikkelt de EBA ontwerpen van 
technische reguleringsnormen voor de 
ontwikkeling van een methodologische 
norm voor de vaststelling en het meten 
van duurzaamheidsrisico's en -factoren 
binnen het kader van 
kapitaaltoereikendheid en gaat zij daarbij 
af op duidelijk aangetoonde risico's. De 
EBA legt die ontwerpen van technische 
reguleringsnormen uiterlijk op 1 juli 2022 
voor aan de Commissie. Aan de 
Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de eerste alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010."

Or. en

Amendement 262
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het volgende lid 7 bis wordt 
ingevoegd:

"7 bis. Met het oog op de evenredige 
toepassing van de bepalingen van deze 
richtlijn en van Verordening (EU)
nr. 575/2013 geven de bevoegde 
autoriteiten in het kader van de toetsing 
en evaluatie door de toezichthouder een 
gedetailleerde schets hoe zij rekening 
hebben gehouden met de omvang en het 
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werkterrein van de instelling, alsmede met 
de complexiteit van de uit het 
bedrijfsmodel van de instelling 
voortvloeiende risico's."

Or. en

Motivering

Door dit amendement wordt nog eens extra gewezen op het belang van het 
evenredigheidsbeginsel in het kader van de procedure voor toetsing en evaluatie door de 
toezichthouder.

Amendement 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 18 – letter c ter (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 98 – lid 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) Het volgende lid 7 quater wordt 
ingevoegd:

"7 quater. Voor de toepassing van 
lid 3 quater (nieuw) geeft de EBA voor 
1 juni 2021 in overeenstemming met 
artikel 16 van Verordening (EU) 
nr. 1093/2010 richtsnoeren af tot bepaling 
van kwalitatieve en kwantitatieve criteria 
en metingen voor de detectie van 
transacties die zodanig zijn gestructureerd 
dat zij mogelijk grote belastingvoordelen 
opleveren.

Onder inachtneming van de ervaring die 
is opgedaan bij de toepassing van de 
richtsnoeren als bedoeld in alinea 1 
ontwikkelt de EBA ontwerpen van 
technische reguleringsnormen voor de 
ontwikkeling van een methodologische 
norm voor de detectie van transacties die 
zodanig zijn gestructureerd dat zij 
mogelijk grote belastingvoordelen 
opleveren.
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De EBA legt die ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk op 
1 juli 2022 voor aan de Commissie. 

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in de tweede alinea 
bedoelde technische reguleringsnormen 
vast te stellen overeenkomstig de 
artikelen 10 tot en met 14 van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010."

Or. en

Amendement 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 99 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In artikel 99, lid 2, wordt punt b) 
geschrapt.

Schrappen

Or. en

Amendement 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 bis (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 102 – lid 1 – letter a

Bestaande tekst Amendement

(19 bis) Artikel 102, lid 1, onder a), 
wordt vervangen door:

(a) de instelling voldoet niet aan de 
vereisten van deze richtlijn of van 
Verordening (EU) nr. 575/2013;

"(a) de instelling voldoet niet aan de 
vereisten van deze richtlijn, inclusief 
artikel 104 ter, of van Verordening (EU) 
nr. 575/2013;"
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Amendement 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 ter (nieuw)
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 102 – lid 1 – letter b

Bestaande tekst Amendement

(19 ter) Artikel 102, lid 1, onder b) 
wordt vervangen door:

(b) de bevoegde autoriteiten 
beschikken over aanwijzingen dat een 
inbreuk door de instelling op de vereisten 
van deze richtlijn of van Verordening (EU) 
nr. 575/2013 in de volgende 12 maanden 
waarschijnlijk is.

"(b) de bevoegde autoriteiten 
beschikken over aanwijzingen dat een 
inbreuk door de instelling op de vereisten 
van deze richtlijn, inclusief artikel 104 ter,
of van Verordening (EU) nr. 575/2013 in 
de volgende 12 maanden waarschijnlijk 
is."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Amendement 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 103

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Artikel 103 wordt geschrapt. Schrappen

Or. en

Amendement 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 103

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Artikel 103 wordt geschrapt. Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 103 dient niet geschrapt te worden omdat het de toepassing van 
evenredigheidsmaatregelen mogelijk maakt.

Amendement 269
Neena Gill

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 103

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Artikel 103 wordt geschrapt. Schrappen

Or. en

Amendement 270
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 103

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Artikel 103 wordt geschrapt. Schrappen

Or. en
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Amendement 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 – letter a
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 97, 
artikel 98, lid 4, artikel 101, lid 4, en artikel 
102, en voor de toepassing van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 beschikken 
de bevoegde autoriteiten ten minste over de 
volgende bevoegdheden:

1. Voor de toepassing van artikel 92, 
lid 2, onder b), artikel 97, artikel 98, lid 4, 
artikel 101, lid 4, en artikel 102, en voor de 
toepassing van Verordening (EU) 
nr. 575/2013 beschikken de bevoegde 
autoriteiten ten minste over de volgende 
bevoegdheden:

Or. en

Amendement 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 – letter a
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij kunnen eisen dat de instellingen 
aanvullend eigen vermogen boven de bij 
Verordening (EU) nr. 575/2013 
vastgestelde vereisten aanhouden onder de 
in artikel 104 bis gestelde voorwaarden;

(a) zij kunnen eisen dat de instellingen 
aanvullend eigen vermogen boven de bij 
Verordening (EU) nr. 575/2013 
vastgestelde vereisten aanhouden onder de 
in artikelen 104 bis en 104 ter gestelde 
voorwaarden;

Or. en

Amendement 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 – letter a
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) zij kunnen eisen dat de instellingen 
een plan indienen om opnieuw te voldoen 
aan de toezichtvereisten uit hoofde van 
deze richtlijn en Verordening (EU) nr. 
575/2013, met opgaaf van een termijn voor 
de uitvoering ervan, alsmede in het plan 
verbeteringen aanbrengen wat het 
toepassingsgebied en de uitvoeringstermijn 
betreft;

(c) zij kunnen eisen dat de instellingen 
een plan indienen om opnieuw te voldoen 
aan de toezichtvereisten uit hoofde van 
deze richtlijn en Verordening (EU) nr. 
575/2013, met opgaaf van een termijn van 
niet langer dan één jaar voor de 
uitvoering ervan, alsmede in het plan 
verbeteringen aanbrengen wat het 
toepassingsgebied en de uitvoeringstermijn 
betreft; 

Or. en

Amendement 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 – letter a
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) zij kunnen eisen dat de instellingen 
in verband met de 
eigenvermogensvereisten een specifiek 
voorzieningenbeleid voeren of activa op 
een specifieke wijze behandelen;

(d) zij kunnen eisen dat de instellingen 
in verband met de 
eigenvermogensvereisten een specifiek 
voorzieningenbeleid voeren of activa of 
posten buiten de balanstelling op een 
specifieke wijze behandelen of, als het in 
het toepasselijke boekhoudkundig kader 
mogelijk is om op flexibele wijze 
maatregelen te kiezen of subjectieve 
schattingen vereist zijn, en de 
tenuitvoerlegging die specifiek door de 
instelling is gekozen niet adequaat is of 
voldoende prudent vanuit 
toezichthoudend oogpunt, instellingen 
verplichten om voor de berekening van 
alleen hun eigen vermogen specifieke 
voorzieningen, aftrekposten of filters toe 
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te passen;

Or. en

Amendement 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 – letter a
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) zij kunnen eisen dat de instellingen 
de variabele beloning beperken tot een 
bepaald percentage van hun netto-
inkomsten indien deze beloning niet 
verenigbaar is met de instandhouding van 
een solide kapitaalbasis;

(g) zij kunnen eisen dat de instellingen 
de variabele beloning beperken tot een 
bepaald percentage van hun netto-
inkomsten indien deze beloning niet 
verenigbaar is met de instandhouding van 
een solide kapitaalbasis, en eisen dat 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen de 
richtsnoeren naleven die de EBA heeft 
opgesteld over genderneutraal 
beloningsbeleid;

Or. en

Amendement 276
Ashley Fox

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 – letter a
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) zij kunnen bijkomende 
openbaarmakingen alleen op ad-hocbasis 
eisen.

(l) zij kunnen bijkomende 
openbaarmakingen eisen van instellingen 
die aan gelijksoortige risico's zijn 
blootgesteld, waarbij zij beschikken over 
de bevoegdheden uit hoofde van de eerste 
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alinea, met uitzondering van de punten a) 
en k), en zij die op soortgelijke of 
identieke manier kunnen toepassen op 
deze instellingen, voor zover de lidstaat de 
bevoegde autoriteiten daartoe de 
wettelijke bevoegdheid heeft verleend.

Or. en

Amendement 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 – letter a
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) zij kunnen bijkomende 
openbaarmakingen alleen op ad-hocbasis 
eisen.

(l) zij kunnen aanvullende 
openbaarmakingen eisen.

Or. en

Amendement 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 – letter a
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van lid 1, onder j), 
mogen de bevoegde autoriteiten 
instellingen alleen bijkomende 
rapportagevereisten of een frequentere 
rapportage opleggen indien de te 
rapporteren informatie niet leidt tot 
duplicering en aan een van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

Voor de toepassing van lid 1, onder j), 
leggen de bevoegde autoriteiten 
instellingen alleen bijkomende 
rapportagevereisten of een frequentere 
rapportage op indien ten minste aan een 
van de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

Or. en
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Amendement 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 – letter a
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de bijkomende informatie is vereist 
voor de duur van het programma voor 
onderzoek door de toezichthouder 
overeenkomstig artikel 99.

(c) de bijkomende informatie is vereist 
voor de duur van het programma voor 
onderzoek door de toezichthouder 
overeenkomstig artikel 99 of ten behoeve 
van de procedure voor toetsing en 
evaluatie door de toezichthouder als 
bedoeld in artikel 97. 

Or. en

Amendement 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 – letter a
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie die van de instellingen kan 
worden gevraagd, wordt geacht tot 
duplicering te leiden zoals bedoeld in de 
eerste alinea wanneer dezelfde of 
grotendeels dezelfde informatie reeds voor 
de bevoegde autoriteit beschikbaar is, 
door de bevoegde autoriteit kan worden 
geproduceerd of verkregen via andere 
middelen dan de verplichting voor de 
instelling om hierover te rapporteren. 
Wanneer de informatie voor de bevoegde 
autoriteit beschikbaar is in een ander 
formaat of in een andere mate van 
granulariteit dan de te rapporteren 
bijkomende informatie, eist de bevoegde 

Schrappen
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autoriteit geen bijkomende informatie 
wanneer het verschil in formaat of 
granulariteit haar niet belet om in wezen 
vergelijkbare informatie te produceren.

Or. en

Amendement 281
Roberto Gualtieri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten leggen de 
aanvullend-eigenvermogensvereisten 
bedoeld in artikel 104, lid 1, onder a), 
alleen op wanneer zij op basis van de 
toetsingen overeenkomstig de artikelen 97 
en 101 een van de volgende situaties voor 
een individuele instelling vaststellen:

De bevoegde autoriteiten leggen de 
aanvullend-eigenvermogensvereisten 
bedoeld in artikel 104, lid 1, onder a), 
alleen op in die omstandigheden waar zij 
op basis van de toetsingen overeenkomstig 
de artikelen 97 en 101 een van de volgende 
situaties voor een individuele instelling 
vaststellen:

Or. en

Amendement 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten leggen de 
aanvullend-eigenvermogensvereisten 
bedoeld in artikel 104, lid 1, onder a), 
alleen op wanneer zij op basis van de 
toetsingen overeenkomstig de artikelen 97 
en 101 een van de volgende situaties voor 
een individuele instelling vaststellen:

De bevoegde autoriteiten leggen de 
aanvullend-eigenvermogensvereisten 
bedoeld in artikel 104, lid 1, onder a), ten 
minste op wanneer zij op basis van de 
toetsingen overeenkomstig de artikelen 97 
en 101 een van de volgende situaties voor 
een individuele instelling vaststellen: 
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Or. en

Amendement 283
Marco Valli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten leggen de 
aanvullend-eigenvermogensvereisten 
bedoeld in artikel 104, lid 1, onder a), 
alleen op wanneer zij op basis van de 
toetsingen overeenkomstig de artikelen 97 
en 101 een van de volgende situaties voor 
een individuele instelling vaststellen:

De bevoegde autoriteiten leggen de 
aanvullend-eigenvermogensvereisten 
bedoeld in artikel 104, lid 1, onder a), op 
wanneer zij op basis van de toetsingen 
overeenkomstig de artikelen 97 en 101 een 
van de volgende situaties voor een 
individuele instelling vaststellen:

Or. en

Amendement 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten leggen de 
aanvullend-eigenvermogensvereisten 
bedoeld in artikel 104, lid 1, onder a), 
alleen op wanneer zij op basis van de 
toetsingen overeenkomstig de artikelen 97 
en 101 een van de volgende situaties voor 
een individuele instelling vaststellen:

De bevoegde autoriteiten leggen de 
aanvullend-eigenvermogensvereisten 
bedoeld in artikel 104, lid 1, onder a), op 
wanneer zij op basis van de toetsingen 
overeenkomstig de artikelen 97 en 101 een 
van de volgende situaties voor een 
individuele instelling vaststellen:

Or. en
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Amendement 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de instelling heeft een zodanige 
omvang en niveau van complexiteit 
bereikt dat een faillissement zou leiden tot 
aanzienlijke verstoringen van de 
economie van de lidstaat of delen ervan;

Or. en

Amendement 286
Roberto Gualtieri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de instelling voldoet niet aan de 
vereisten van de artikelen 73 en 74 van 
deze richtlijn of artikel 393 van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 en de 
enkele toepassing van andere 
administratieve maatregelen is naar 
verwachting ontoereikend om de 
regelingen, processen, mechanismen en 
strategieën binnen een passende termijn te 
verbeteren;

(b) de instelling voldoet niet aan de 
vereisten van de artikelen 73 en 74 van 
deze richtlijn of artikel 393 van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 en de 
enkele toepassing van andere 
administratieve maatregelen is mogelijk
ontoereikend om de regelingen, processen, 
mechanismen en strategieën binnen een 
passende termijn te verbeteren;

Or. en

Amendement 287
Marco Valli
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de instelling voldoet niet aan de 
vereisten van de artikelen 73 en 74 van 
deze richtlijn of artikel 393 van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 en de 
enkele toepassing van andere 
administratieve maatregelen is naar 
verwachting ontoereikend om de 
regelingen, processen, mechanismen en 
strategieën binnen een passende termijn te 
verbeteren;

(b) de instelling voldoet niet aan de 
vereisten van de artikelen 73 en 74 van 
deze richtlijn of artikel 393 van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 en het is 
onwaarschijnlijk dat andere 
toezichtmaatregelen voldoende zouden 
zijn om te waarborgen dat binnen een 
passende termijn aan deze vereisten zal 
worden voldaan;

Or. en

Amendement 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten leggen geen 
aanvullend-eigenvermogensvereisten als 
bedoeld in artikel 104, lid 1, onder a) op 
om macroprudentiële of systeemrisico's te 
dekken.

Schrappen

Or. en

Amendement 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten leggen geen 
aanvullend-eigenvermogensvereisten als 
bedoeld in artikel 104, lid 1, onder a) op 
om macroprudentiële of systeemrisico's te 
dekken.

Schrappen

Or. en

Amendement 290
Marco Valli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten leggen geen
aanvullend-eigenvermogensvereisten als 
bedoeld in artikel 104, lid 1, onder a) op 
om macroprudentiële of systeemrisico's te 
dekken.

De bevoegde autoriteiten leggen de 
aanvullend-eigenvermogensvereisten als 
bedoeld in artikel 104, lid 1, onder a) op 
om systeemrisico's te dekken die 
voortvloeien uit de risicoblootstelling aan 
illiquide financiële activa.

Or. en

Amendement 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van lid 1, onder a), 
worden risico's of aspecten van risico's 
alleen geacht niet of niet voldoende door 
de eigenvermogensvereisten als bedoeld in 
de delen drie, vier, vijf en zeven van 

Voor de toepassing van lid 1, onder a), 
worden risico's of aspecten van risico's 
geacht niet of niet voldoende door de 
eigenvermogensvereisten als bedoeld in de 
delen drie, vier, vijf en zeven van 
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Verordening (EU) nr. 575/2013 te zijn 
gedekt wanneer de bedragen, de 
samenstelling en de verdeling van het 
kapitaal dat door de bevoegde autoriteit 
toereikend wordt geacht in het toezicht op 
de door de instelling verrichte evaluatie 
overeenkomstig artikel 73, eerste alinea, 
hoger zijn dan het 
eigenvermogensvereisten van de instelling 
als bedoeld in de delen drie, vier, vijf en 
zeven van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Verordening (EU) nr. 575/2013 te zijn 
gedekt wanneer de bedragen, de 
samenstelling en de verdeling van het 
kapitaal dat door de bevoegde autoriteit 
toereikend wordt geacht in het toezicht op 
de door de instelling verrichte evaluatie 
overeenkomstig artikel 73, eerste alinea, 
hoger zijn dan het 
eigenvermogensvereisten van de instelling 
als bedoeld in de delen drie, vier, vijf en 
zeven van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Or. en

Amendement 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van lid 1, onder a), 
worden risico's of aspecten van risico's 
alleen geacht niet of niet voldoende door 
de eigenvermogensvereisten als bedoeld in 
de delen drie, vier, vijf en zeven van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 te zijn 
gedekt wanneer de bedragen, de 
samenstelling en de verdeling van het 
kapitaal dat door de bevoegde autoriteit 
toereikend wordt geacht in het toezicht op 
de door de instelling verrichte evaluatie 
overeenkomstig artikel 73, eerste alinea, 
hoger zijn dan het 
eigenvermogensvereisten van de instelling 
als bedoeld in de delen drie, vier, vijf en 
zeven van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Voor de toepassing van lid 1, onder a), 
worden risico's of aspecten van risico's 
alleen geacht niet door de 
eigenvermogensvereisten als bedoeld in de 
delen drie, vier, vijf en zeven van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 te zijn 
gedekt wanneer de bedragen, de 
samenstelling en de verdeling van het 
kapitaal dat door de bevoegde autoriteit 
toereikend wordt geacht in het toezicht op 
de door de instelling verrichte evaluatie 
overeenkomstig artikel 73, eerste alinea, 
hoger zijn dan het 
eigenvermogensvereisten van de instelling 
als bedoeld in de delen drie, vier, vijf en 
zeven van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Or. en

Motivering

In artikel 104 bis, lid 1, van het voorstel ter herziening van de vijfde richtlijn 
kapitaalvereisten worden verduidelijkingen geïntroduceerd van de reikwijdte van de 
bedrijfsspecifieke situaties die een pijler 2-vereiste kunnen rechtvaardigen. Deze reikwijdte 
blijft breed, maar er zijn enkele expliciete uitsluitingen welkom. Meer in het bijzonder mag 
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deze reikwijdte niet worden gebruikt om beleidskeuzen die zijn goedgekeurd in de tekst van 
niveau 1 om te draaien. De huidige conceptversie van artikel 104 bis, lid 2, geeft de 
regelgever de mogelijkheid het pijler 2-vereiste te gebruiken om niet alleen overgangs- of 
grandfatheringregelingen te negeren, maar ook pijler 1-vrijstellingen en -blootstellingen die 
onderhevig zijn aan een risicoweging van 0 % binnen het kader van pijler 1.

Amendement 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
dekt het toereikend geachte kapitaal alle 
wezenlijke risico's of aspecten van risico's 
die niet onder een specifiek 
eigenvermogensvereiste vallen. Daartoe 
kunnen risico's of aspecten van risico's 
behoren die uitdrukkelijk van de 
eigenvermogensvereisten als bedoeld in de 
delen drie, vier, vijf en zeven van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 zijn 
uitgesloten.

Schrappen

Or. en

Amendement 294
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
dekt het toereikend geachte kapitaal alle 
wezenlijke risico's of aspecten van risico's 
die niet onder een specifiek 
eigenvermogensvereiste vallen. Daartoe 

Voor de toepassing van de eerste alinea 
kunnen bevoegde autoriteiten risico's of 
aspecten van risico's beschouwen als niet 
door Verordening (EU) nr. 575/2013 
gedekt, indien zij uitdrukkelijk van de 
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kunnen risico's of aspecten van risico's 
behoren die uitdrukkelijk van de 
eigenvermogensvereisten als bedoeld in de 
delen drie, vier, vijf en zeven van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 zijn 
uitgesloten.

behandeling in eigenvermogensvereisten 
als bedoeld in de delen drie, vier, vijf en 
zeven van deze verordening zijn 
uitgesloten of er niet onder vallen.

Risico's of aspecten van risico's die niet 
voldoende door deze verordening worden 
gedekt, kunnen risico's of aspecten van 
risico's omvatten die, ondanks dat 
voldaan is aan de toegepaste vereisten als 
bedoeld in de delen drie, vier, vijf en zeven 
van Verordening (EU) nr. 575/2013, 
mogelijk worden onderschat.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
dekt het toereikend geachte kapitaal alle 
wezenlijke risico's of aspecten van risico's 
die niet of niet voldoende door de 
eigenvermogensvereisten als bedoeld in de 
delen drie, vier, vijf en zeven van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 zijn 
gedekt.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet artikel 104 bis, lid 1, onder a), verduidelijken om te preciseren welke 
risico's of aspecten van risico's worden geacht niet of niet voldoende door Verordening (EU) 
nr. 575/2013 te zijn gedekt.

Amendement 295
Marco Valli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
dekt het toereikend geachte kapitaal alle 
wezenlijke risico's of aspecten van risico's 
die niet onder een specifiek 
eigenvermogensvereiste vallen. Daartoe 

Voor de toepassing van de eerste alinea 
dekt het toereikend geachte kapitaal alle 
wezenlijke financiële risico's of aspecten 
van risico's die niet of niet voldoende door
de eigenvermogensvereisten als bedoeld in 
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kunnen risico's of aspecten van risico's 
behoren die uitdrukkelijk van de 
eigenvermogensvereisten als bedoeld in de 
delen drie, vier, vijf en zeven van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 zijn 
uitgesloten.

de delen drie, vier, vijf en zeven van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 zijn 
gedekt. Risico's of aspecten van dergelijke 
risico's worden niet geacht voldoende te 
zijn gedekt door eigenvermogensvereisten 
als bedoeld in Verordening (EU) 
nr. 2013/575, indien die risico's 
voortvloeien uit grote blootstellingen aan 
complexe en zeer illiquide financiële 
activa die waarschijnlijk worden 
onderschat als gevolg van het feit dat ze 
moeilijk te waarderen zijn en dat hiervoor 
een intern model moet worden gebruikt, 
ondanks dat voldaan is aan de toegepaste 
vereisten als bedoeld in de delen drie, vier, 
vijf, zes en zeven van Verordening (EU) 
nr. 575/2013.

Or. en

Motivering

Complexe en illiquide financiële instrumenten kunnen alleen worden gewaardeerd met behulp 
van complexe interne modellen en zijn moeilijk te evalueren en te liquideren, met name onder 
moeizame marktvoorwaarden. Omdat deze een groot risico vormen voor de financiële 
stabiliteit, is er aanvullend toetsingsvermogen vereist om adequate buffers te waarborgen.

Amendement 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
dekt het toereikend geachte kapitaal alle 
wezenlijke risico's of aspecten van risico's 
die niet onder een specifiek 
eigenvermogensvereiste vallen. Daartoe 
kunnen risico's of aspecten van risico's 
behoren die uitdrukkelijk van de 
eigenvermogensvereisten als bedoeld in de 
delen drie, vier, vijf en zeven van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 zijn 

Voor de toepassing van de eerste alinea 
dekt het toereikend geachte kapitaal alle 
wezenlijke risico's of aspecten van risico's 
die niet onder een specifiek 
eigenvermogensvereiste vallen.
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uitgesloten.

Or. en

Motivering

In artikel 104 bis, lid 1, van het voorstel ter herziening van de vijfde richtlijn 
kapitaalvereisten worden verduidelijkingen geïntroduceerd van de reikwijdte van de 
bedrijfsspecifieke situaties die een pijler 2-vereiste kunnen rechtvaardigen. Deze reikwijdte 
blijft breed, maar er zijn enkele expliciete uitsluitingen welkom. Meer in het bijzonder mag 
deze reikwijdte niet worden gebruikt om beleidskeuzen die zijn goedgekeurd in de tekst van 
niveau 1 om te draaien. De huidige conceptversie van artikel 104 bis, lid 2, geeft de 
regelgever de mogelijkheid het pijler 2-vereiste te gebruiken om niet alleen overgangs- of 
grandfatheringregelingen te negeren, maar ook pijler 1-vrijstellingen en -blootstellingen die 
onderhevig zijn aan een risicoweging van 0 % binnen het kader van pijler 1.

Amendement 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
dekt het toereikend geachte kapitaal alle 
wezenlijke risico's of aspecten van risico's 
die niet onder een specifiek 
eigenvermogensvereiste vallen. Daartoe 
kunnen risico's of aspecten van risico's 
behoren die uitdrukkelijk van de 
eigenvermogensvereisten als bedoeld in de 
delen drie, vier, vijf en zeven van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 zijn 
uitgesloten.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
dekt het toereikend geachte kapitaal alle 
wezenlijke risico's op verliezen of aspecten 
van risico's op verliezen die niet onder een 
specifiek eigenvermogensvereiste vallen.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou de toezichthouder de macht geven de wil van de wetgever 
te negeren – hetgeen in strijd is met de hiërarchie van regels – door vermogensvereisten op te 
leggen voor risico's die uitdrukkelijk zijn uitgesloten door de wetgever in de wetgeving van 
niveau 1. Het voorstel moet daarom zodanig worden gewijzigd dat de mogelijkheid voor 
toezichthouders om zich te bemoeien met risico's die "uitdrukkelijk zijn uitgesloten" van 
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pijler 1, wordt verwijderd.

Amendement 298
Roberto Gualtieri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste alinea 
dekt het toereikend geachte kapitaal alle 
wezenlijke risico's of aspecten van risico's 
die niet onder een specifiek 
eigenvermogensvereiste vallen. Daartoe 
kunnen risico's of aspecten van risico's 
behoren die uitdrukkelijk van de 
eigenvermogensvereisten als bedoeld in de 
delen drie, vier, vijf en zeven van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 zijn 
uitgesloten.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
dekt het toereikend geachte kapitaal alle 
wezenlijke risico's of aspecten van risico's 
die niet onder een specifiek 
eigenvermogensvereiste vallen. Daartoe 
behoren risico's of aspecten van risico's die 
uitdrukkelijk van de 
eigenvermogensvereisten als bedoeld in de 
delen drie, vier, vijf en zeven van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 zijn 
uitgesloten.

Or. en

Amendement 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit activiteiten buiten de 
handelsportefeuille voortvloeiende 
renterisico's worden alleen wezenlijk 
geacht wanneer de economische waarde 
van eigen vermogen met meer dan 15 %
van het tier 1-kapitaal van de instelling 
daalt als gevolg van een van de zes 
schokscenario's in het toezicht als bedoeld 
in artikel 98, lid 5, die op de rentetarieven 

Wanneer de economische waarde van 
eigen vermogen met meer dan 15 % van 
het tier 1-kapitaal van de instelling daalt als 
gevolg van een van de zes schokscenario's 
in het toezicht als bedoeld in artikel 98, lid 
5, die op de rentetarieven worden 
toegepast, of andere zaken die door de 
EBA worden aangewezen op grond van 
artikel 98, lid 5, onder c), beoordelen de 
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worden toegepast, of andere zaken die door 
de EBA worden aangewezen op grond van 
artikel 98, lid 5, onder c).

bevoegde autoriteiten of de uit activiteiten 
buiten de handelsportefeuille 
voortvloeiende renterisico's leiden tot een 
risico op verliezen en daarom wezenlijk 
moeten worden geacht.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou de toezichthouder de macht geven de wil van de wetgever 
te negeren – hetgeen in strijd is met de hiërarchie van regels – door vermogensvereisten op te 
leggen voor risico's die uitdrukkelijk zijn uitgesloten door de wetgever in de wetgeving van 
niveau 1. Het voorstel moet daarom zodanig worden gewijzigd dat de mogelijkheid voor 
toezichthouders om zich te bemoeien met risico's die "uitdrukkelijk zijn uitgesloten" van 
pijler 1, wordt verwijderd.

Amendement 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit activiteiten buiten de 
handelsportefeuille voortvloeiende 
renterisico's worden alleen wezenlijk 
geacht wanneer de economische waarde 
van eigen vermogen met meer dan 15 %
van het tier 1-kapitaal van de instelling 
daalt als gevolg van een van de zes 
schokscenario's in het toezicht als bedoeld 
in artikel 98, lid 5, die op de rentetarieven 
worden toegepast, of andere zaken die door 
de EBA worden aangewezen op grond van 
artikel 98, lid 5, onder c).

Uit activiteiten buiten de 
handelsportefeuille voortvloeiende 
renterisico's worden met name wezenlijk 
geacht wanneer de economische waarde 
van eigen vermogen met meer dan 15 %
van het tier 1-kapitaal van de instelling 
daalt als gevolg van een van de zes 
schokscenario's in het toezicht als bedoeld 
in artikel 98, lid 5, die op de rentetarieven 
worden toegepast, of andere zaken die door 
de EBA worden aangewezen op grond van 
artikel 98, lid 5, onder c).

Or. en

Amendement 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De instelling voldoet aan het aanvullend-
eigenvermogensvereiste bedoeld in artikel 
104, lid 1, onder a), met 
eigenvermogensinstrumenten, onder de 
volgende voorwaarden:

De bevoegde autoriteit eisen dat 
instellingen voldoen aan het aanvullend-
eigenvermogensvereiste bedoeld in artikel 
104, lid 1, onder a), met 
eigenvermogensinstrumenten, onder de 
volgende voorwaarden:

Or. en

Amendement 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) bevoegde autoriteiten kunnen 
eisen dat instellingen voldoen aan het 
aanvullend-eigenvermogensvereiste 
bedoeld in artikel 104, lid 1, onder a), met 
CET 1-kapitaal.

Or. en

Amendement 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eigen vermogen dat voor de financiering Eigen vermogen dat voor de financiering 
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van de aanvullend-
eigenvermogensvereisten bedoeld in artikel 
104, lid 1, onder a), wordt gebruikt, mag 
niet worden gebruikt om te voldoen aan de 
eigenvermogensvereisten bedoeld in de 
punten a), b) en c) van artikel 92, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 of het 
gecombineerde-buffervereiste als bedoeld 
in artikel 128, lid 6, van deze richtlijn.

van de aanvullend-
eigenvermogensvereisten bedoeld in artikel 
104, lid 1, onder a), wordt gebruikt, mag 
niet worden gebruikt om te voldoen aan de 
eigenvermogensvereisten bedoeld in de 
punten a), b), c) en d) van artikel 92, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. 575/2013 of het 
gecombineerde-buffervereiste als bedoeld 
in artikel 128, lid 6, van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de tweede alinea kan 
eigen vermogen dat wordt gebruikt om te 
voldoen aan de aanvullend-
eigenvermogensvereisten als bedoeld in 
artikel 104, lid 1, onder a), opgelegd door 
de bevoegde autoriteiten voor risico's of 
aspecten van risico's die niet voldoende 
door artikel 92, lid 1, onder d), van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 worden 
gedekt, worden gebruikt voor het 
gecombineerde-buffervereiste als bedoeld 
in artikel 128, lid 6, van deze richtlijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteit motiveert 
het besluit om een aanvullend-
eigenvermogensvereiste krachtens artikel 
104, lid 1, onder a), op te leggen 
schriftelijk ten aanzien van elke instelling, 
ten minste door duidelijk de volledige 
evaluatie van de gegevens als bedoeld in 
de leden 1 tot en met 4 uiteen te zetten. In 
het geval als bedoeld in lid 1, onder d), 
omvat dit een specifieke motivering van de 
redenen waarom het opleggen van 
kapitaalrichtsnoeren niet langer 
toereikend wordt geacht.

5. De bevoegde autoriteit motiveert 
het besluit om een aanvullend-
eigenvermogensvereiste krachtens artikel 
104, lid 1, onder a), op te leggen 
schriftelijk ten aanzien van elke instelling.

Or. en

Amendement 306
Barbara Kappel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tot nadere 
bepaling van de wijze waarop de in lid 2 
bedoelde risico's en aspecten van risico's 
worden gemeten.

Schrappen

De EBA zorgt ervoor dat de ontwerpen 
van technische reguleringsnormen 
evenredig zijn rekening houdend met:

(a) de lasten van de uitvoering voor 
instellingen en bevoegde autoriteiten; en

(b) de mogelijkheid dat de algemene 
hogere kapitaalvereisten die gelden 
wanneer instellingen geen gebruik maken 
van interne modellen, het opleggen van 
lagere kapitaalvereisten kunnen 
rechtvaardigen bij de beoordeling van 
risico's en aspecten van risico's in 
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overeenstemming met lid 2.

De EBA dient deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk 
[één jaar na de inwerkingtreding] in bij de 
Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in lid 6 bedoelde 
technische reguleringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1093/2010.

Or. en

Amendement 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tot nadere 
bepaling van de wijze waarop de in lid 2 
bedoelde risico's en aspecten van risico's 
worden gemeten.

Schrappen

De EBA zorgt ervoor dat de ontwerpen 
van technische reguleringsnormen 
evenredig zijn rekening houdend met:

(a) de lasten van de uitvoering voor 
instellingen en bevoegde autoriteiten; en

(b) de mogelijkheid dat de algemene 
hogere kapitaalvereisten die gelden 
wanneer instellingen geen gebruik maken 
van interne modellen, het opleggen van 
lagere kapitaalvereisten kunnen 
rechtvaardigen bij de beoordeling van 
risico's en aspecten van risico's in 
overeenstemming met lid 2.

De EBA dient deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk 
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[één jaar na de inwerkingtreding] in bij de 
Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in lid 6 bedoelde 
technische reguleringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1093/2010.

Or. en

Amendement 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tot nadere 
bepaling van de wijze waarop de in lid 2 
bedoelde risico's en aspecten van risico's 
worden gemeten.

Schrappen

De EBA zorgt ervoor dat de ontwerpen 
van technische reguleringsnormen 
evenredig zijn rekening houdend met:

(a) de lasten van de uitvoering voor 
instellingen en bevoegde autoriteiten; en

(b) de mogelijkheid dat de algemene 
hogere kapitaalvereisten die gelden 
wanneer instellingen geen gebruik maken 
van interne modellen, het opleggen van 
lagere kapitaalvereisten kunnen 
rechtvaardigen bij de beoordeling van 
risico's en aspecten van risico's in 
overeenstemming met lid 2.

De EBA dient deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk 
[één jaar na de inwerkingtreding] in bij de 
Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
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gedelegeerd om de in lid 6 bedoelde 
technische reguleringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
1093/2010.

Or. en

Amendement 309
Marco Valli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 22
Richtlijn 2013/36/EU
Artikel 104 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De EBA ontwikkelt ontwerpen van 
technische reguleringsnormen tot nadere 
bepaling van de wijze waarop de in lid 2 
bedoelde risico's en aspecten van risico's 
worden gemeten.

Schrappen

De EBA zorgt ervoor dat de ontwerpen 
van technische reguleringsnormen 
evenredig zijn rekening houdend met:

(a) de lasten van de uitvoering voor 
instellingen en bevoegde autoriteiten; en

(b) de mogelijkheid dat de algemene 
hogere kapitaalvereisten die gelden 
wanneer instellingen geen gebruik maken 
van interne modellen, het opleggen van 
lagere kapitaalvereisten kunnen 
rechtvaardigen bij de beoordeling van 
risico's en aspecten van risico's in 
overeenstemming met lid 2.

De EBA dient deze ontwerpen van 
technische reguleringsnormen uiterlijk 
[één jaar na de inwerkingtreding] in bij de 
Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
gedelegeerd om de in lid 6 bedoelde 
technische reguleringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot 
en met 14 van Verordening (EU) nr. 
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1093/2010.

Or. en
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