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Verklaring van de gebruikte tekens
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*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de 
handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, en het bedrijfseconomisch toezicht op het 
beloningsbeleid
(COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2009)0362),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 47, lid 2, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0096/2009),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld 
"Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 
interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

– gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 53 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 12 november 20091,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie juridische zaken 
(A7-0000/2010),

1. keurt het onderstaande standpunt in eerste lezing goed;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de parlementen van de lidstaten.

                                               
1 PB C 291 van 1.12.2009, blz. 1.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Het nemen van buitensporige en 
onverantwoorde risico's in de banksector 
heeft tot de ondergang van individuele 
financiële instellingen geleid en niet alleen 
in de lidstaten maar in de hele wereld 
problemen in het financiële stelsel 
veroorzaakt. Hoewel er diverse en 
complexe oorzaken ten grondslag liggen 
aan het feit dat dergelijke risico's zijn 
genomen, zijn de toezichthouders en 
regelgevers, met inbegrip van die van de 
G20 en het Comité van Europese 
bankentoezichthouders, het erover eens dat 
de ongepaste beloningsstructuren van 
sommige financiële instellingen daartoe 
hebben bijgedragen. Een beloningsbeleid 
dat aanspoort tot het nemen van meer 
risico's dan algemeen genomen voor de 
betrokken instelling aanvaardbaar is, kan 
een gezond en doeltreffend risicobeheer 
ondermijnen en te sterk risicozoekend 
gedrag in de hand werken. 

(1) Het nemen van buitensporige en 
onverantwoorde risico's in de banksector 
heeft tot de ondergang van individuele 
financiële instellingen geleid en niet alleen 
in de lidstaten maar in de hele wereld 
problemen in het financiële stelsel 
veroorzaakt. Hoewel er diverse en 
complexe oorzaken ten grondslag liggen 
aan het feit dat dergelijke risico's zijn 
genomen, zijn de toezichthouders en 
regelgevers, met inbegrip van die van de 
G20 en het Comité van Europese 
bankentoezichthouders, het erover eens dat 
de ongepaste beloningsstructuren van 
sommige financiële instellingen daartoe 
hebben bijgedragen. Een beloningsbeleid 
dat aanspoort tot het nemen van meer 
risico's dan algemeen genomen voor de 
betrokken instelling aanvaardbaar is, kan 
een gezond en doeltreffend risicobeheer 
ondermijnen en te sterk risicozoekend 
gedrag in de hand werken. De 
internationaal overeengekomen en 
bekrachtigde beginselen inzake een 
deugdelijk beloningsbeleid van de Raad 
voor financiële stabiliteit zijn bijgevolg 
van bijzonder groot belang.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Aangezien het nemen van buitensporige 
en onverantwoorde risico's de financiële 
soliditeit van financiële instellingen kan 
ondermijnen en het bankstelsel kan 
destabiliseren, is het van belang dat de 

(4) Aangezien het nemen van buitensporige 
en onverantwoorde risico's de financiële 
soliditeit van financiële instellingen kan 
ondermijnen en het bankstelsel kan 
destabiliseren, is het van belang dat de 
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nieuwe verplichting ten aanzien van het 
beloningsbeleid en de beloningscultuur op 
een consequente wijze wordt toegepast. 
Het verdient daarom aanbeveling 
kernbeginselen voor een deugdelijke 
beloning te specificeren om te garanderen 
dat de beloningsstructuur individuele 
personen niet tot het nemen van 
buitensporige risico's aanzet en strookt met 
de risicobereidheid, waarden en 
langetermijnbelangen van de instelling. 
Om ervoor te zorgen dat de vormgeving 
van het beloningsbeleid deel uitmaakt van 
het risicobeheer van de financiële 
instelling, dient het leidinggevend orgaan 
(toezichtfunctie) van elke kredietinstelling 
of beleggingsonderneming de toe te passen 
algemene beginselen vast te stellen en 
dient het beloningsbeleid ten minste 
eenmaal per jaar aan een onafhankelijke 
interne evaluatie te worden onderworpen.

nieuwe verplichting ten aanzien van het 
beloningsbeleid en de beloningscultuur op 
een consequente wijze wordt toegepast. 
Het verdient daarom aanbeveling 
beginselen voor een deugdelijke beloning 
te specificeren om te garanderen dat de 
beloningsstructuur individuele personen 
niet tot het nemen van buitensporige 
risico's aanzet of moreel risico in de hand 
werkt en strookt met de risicobereidheid, 
waarden en langetermijnbelangen van de 
instelling. Om ervoor te zorgen dat de 
vormgeving van het beloningsbeleid deel 
uitmaakt van het risicobeheer van de 
financiële instelling, dient het 
leidinggevend orgaan (toezichtfunctie) van 
elke kredietinstelling of 
beleggingsonderneming de toe te passen 
algemene beginselen vast te stellen en 
dient het beloningsbeleid ten minste 
eenmaal per jaar aan een onafhankelijke 
interne evaluatie te worden onderworpen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In deze richtlijn worden minimale 
kernbeginselen inzake beloningsbeleid 
vastgelegd. Deze beginselen moeten 
worden toegepast op een manier die 
evenredig is met de aard, de reikwijdte, de 
complexiteit en het risicogehalte van de 
activiteiten en de omvang en interne 
structuur van de betrokken 
kredietinstelling of 
beleggingsonderneming. Deze richtlijn 
belet de lidstaten niet om strengere of 
bijkomende vereisten vast te leggen of om 
strengere nationale maatregelen aan te 
nemen met betrekking tot financiële steun 
voor specifieke banken.

Or. en
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Motivering

In het Commissievoorstel is een evenredigheidstest opgenomen voor de beloningsmaatregelen, 
rekening houdend met de beperkingen voor kleine bedrijven. Dit moet echter worden herzien om 
te verhinderen dat ongelijke concurrentievoorwaarden worden gecreëerd die kunnen leiden tot 
regelgevingsarbitrage. Het is belangrijk dat de regelgeving niet verhindert dat de lidstaten 
vernieuwingen aanbrengen aan de regulering van het beloningsbeleid. Bijgevolg moet duidelijk 
worden gemaakt dat ze verder mogen gaan dan deze minimumvereisten.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) De Commissie moet de beginselen 
inzake beloningsbeleid vóór december 
2012 herzien, waarbij bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan het 
dichten van mazen in de regelgeving en 
aan de efficiëntie, de toepassing en de 
handhaving van de beginselen, rekening 
houdend met internationale 
ontwikkelingen.

Or. en

Motivering

Het debat over een geschikt beloningsbeleid ontwikkelt zich snel, en bijgevolg is een korte 
herzieningstermijn vereist om ervoor te zorgen dat de nodige aanpassingen tijdig kunnen worden 
overwogen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met het oog op een snelle en 
doeltreffende handhaving dienen de 
bevoegde autoriteiten tevens de 
bevoegdheid te hebben financiële of niet-
financiële maatregelen of sancties op te 
leggen in geval van een schending van een 
verplichting uit hoofde van Richtlijn 
2006/48/EG, met inbegrip van de 

(8) Met het oog op een snelle en 
doeltreffende handhaving dienen de 
bevoegde autoriteiten tevens de 
bevoegdheid te hebben financiële of niet-
financiële maatregelen of sancties op te 
leggen in geval van een schending van een 
verplichting uit hoofde van Richtlijn 
2006/48/EG, met inbegrip van de 
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verplichting om een beloningsbeleid te 
voeren dat strookt met een gezond en 
doeltreffend risicobeheer. Dergelijke 
maatregelen en sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

verplichting om een beloningsbeleid te 
voeren dat strookt met een gezond en 
doeltreffend risicobeheer. Dergelijke 
maatregelen en sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. Om te zorgen voor consistentie en 
eerlijke concurrentievoorwaarden, moet 
de Commissie de uitvoering van deze 
bepaling herzien met betrekking tot de 
consistentie tussen de maatregelen en de 
sancties in de hele Unie en indien nodig 
voorstellen indienen.

Or. en

Motivering

Door sancties op te leggen die aanzienlijk verschillen, kunnen ongelijke 
concurrentievoorwaarden gecreëerd worden, wat kan leiden tot toezichtsarbitrage. De 
Commissie moet bijgevolg verplicht worden om de maatregelen of sancties die door de lidstaten 
worden aangenomen te herzien.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Teneinde de transparantie op het 
vlak van beloningspraktijken van 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen verder te 
verbeteren, moeten de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten informatie 
verzamelen over beloning om een 
vergelijkende studie uit te voeren van de 
instellingen ("benchmarking") volgens de 
categorieën kwantitatieve informatie die 
deze instellingen krachtens deze richtlijn 
verplicht zijn te verstrekken. De bevoegde 
autoriteiten moeten dergelijke informatie 
doen toekomen aan de Europese 
Bankautoriteit (EBA), zodat de EBA op 
een gelijkaardige manier een 
vergelijkende studie kan maken van de 
instellingen op het niveau van de Unie.

Or. en
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Motivering

Teneinde de patronen en trends van het beloningsbeleid volledig te doorgronden, moeten de 
nationale toezichthouders de informatie op het vlak van beloningbeleid en betalingen die ze 
verzamelen gebruiken om op nationaal niveau een vergelijkende studie te maken van de 
instellingen. Deze informatie moeten ze doen toekomen aan de Europese Bankautoriteit, die op 
haar beurt een vergelijkende studie voor de hele Unie kan uitvoeren.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ter bevordering van de 
toezichtconvergentie bij de toetsing van het 
beloningsbeleid en de beloningscultuur 
dient het Comité van Europese 
bankentoezichthouders erop toe te zien 
dat er richtsnoeren voor een goed 
beloningsbeleid in de banksector bestaan. 
Het Comité van Europese 
effectenregelgevers dient aan de opstelling 
van dergelijke richtsnoeren mee te 
werken, voor zover deze ook van 
toepassing zijn op het beloningsbeleid van 
personen die betrokken zijn bij het 
verrichten van beleggingsdiensten en –
activiteiten door kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen in de zin van 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende markten voor financiële 
instrumenten.

(10) Ter bevordering van de 
toezichtconvergentie bij de toetsing van het 
beloningsbeleid en de beloningscultuur 
dient de EBA technische normen op te 
stellen om de verzameling van informatie 
en de consistente toepassing van 
beloningsbeginselen in de banksector te 
vergemakkelijken. De Commissie dient 
bevoegd te zijn om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om deze normen in te stellen. De 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten dient aan de opstelling van 
dergelijke technische normen mee te 
werken, voor zover deze ook van 
toepassing zijn op het beloningsbeleid van 
personen die betrokken zijn bij het 
verrichten van beleggingsdiensten en –
activiteiten door kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen in de zin van 
Richtlijn 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende markten voor financiële 
instrumenten.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Aangezien een onvolkomen 
vormgegeven beloningsbeleid en 
stimuleringsregeling de risico's waaraan 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen zijn blootgesteld 
tot een onaanvaardbare omvang kunnen 
doen toenemen, is het raadzaam dat 
bevoegde autoriteiten de betrokken 
entiteiten kwalitatieve of kwantitatieve 
maatregelen opleggen waarmee wordt 
beoogd de problemen aan te pakken die in 
het kader van het bedrijfseconomisch 
toezicht van "pijler 2" met betrekking tot 
het beloningsbeleid zijn geconstateerd. Eén 
van de kwalitatieve maatregelen waarover 
de bevoegde autoriteiten beschikken, is het 
verlangen van kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen dat zij het risico 
verminderen dat inherent is aan hun 
activiteiten, producten of systemen, met 
inbegrip van de beloningsstructuren voor 
zover deze niet strekken tot een 
doeltreffend risicobeheer. Een mogelijke 
kwantitatieve maatregel is de verplichting 
om extra eigen vermogen aan te houden.

(11) Aangezien een onvolkomen 
vormgegeven beloningsbeleid en 
stimuleringsregeling de risico's waaraan 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen zijn 
blootgesteld, tot een onaanvaardbare 
omvang kunnen doen toenemen, moet er 
onmiddellijk bijsturend, en zo nodig ook 
met de corrigerende maatregelen die 
geboden zijn, opgetreden worden. Het is 
dan ook raadzaam dat de bevoegde 
autoriteiten over de bevoegdheid 
beschikken om de betrokken entiteiten 
kwalitatieve of kwantitatieve maatregelen 
op te leggen waarmee wordt beoogd de 
problemen aan te pakken die in het kader 
van het bedrijfseconomisch toezicht van 
"pijler 2" met betrekking tot het 
beloningsbeleid zijn geconstateerd. Eén 
van de kwalitatieve maatregelen waarover 
de bevoegde autoriteiten beschikken, is het 
verlangen van kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen dat zij het risico 
verminderen dat inherent is aan hun 
activiteiten, producten of systemen, met 
inbegrip van de beloningsstructuren voor 
zover deze niet strekken tot een 
doeltreffend risicobeheer. Een mogelijke 
kwantitatieve maatregel is de verplichting 
om extra eigen vermogen aan te houden.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Teneinde een adequate transparantie 
voor de markt van hun beloningsstructuren 

(12) Goede beheersstructuren, 
transparantie en openbaarmaking zijn 
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en het daaraan verbonden risico te 
verzekeren, dienen kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen informatie 
openbaar te maken over hun 
beloningsbeleid en beloningscultuur ten 
aanzien van medewerkers wier 
beroepsactiviteiten het risicoprofiel van de 
instelling materieel beïnvloeden. Deze 
verplichting mag echter geen afbreuk doen 
aan Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens.

van cruciaal belang voor een goed 
beloningsbeleid. Teneinde een adequate 
transparantie voor de markt van hun 
beloningsstructuren en het daaraan 
verbonden risico te verzekeren, dienen 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen informatie 
openbaar te maken over hun 
beloningsbeleid en beloningscultuur ten 
aanzien van medewerkers wier 
beroepsactiviteiten het risicoprofiel van de 
instelling materieel beïnvloeden. Deze 
verplichting mag echter geen afbreuk doen 
aan Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Ter bevordering van de convergentie 
van de toezichtpraktijken met betrekking 
tot de toetsing van de zorgvuldigheid bij 
uiterst complexe hersecuritisaties dient het 
Comité van Europese 
bankentoezichthouders richtsnoeren vast 
te stellen, onder meer met een definitie 
van of criteria voor de soorten 
hersecuritisaties die in dit verband als 
"uiterst complex" moeten worden 
aangemerkt. Deze definitie dan wel deze 
criteria dienen aan de ontwikkelingen van 
de marktpraktijken te worden aangepast.

(16) Ter bevordering van de convergentie 
van de toezichtpraktijken met betrekking 
tot de toetsing van de zorgvuldigheid bij 
uiterst complexe hersecuritisaties dient de 
Commissie bevoegd te zijn om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om criteria te definiëren en 
vast te stellen voor de soorten 
hersecuritisaties die in dit verband als 
"uiterst complex" moeten worden 
aangemerkt, en om deze definitie dan wel 
deze criteria aan de ontwikkelingen van de 
marktpraktijken aan te passen.

Or. en
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Motivering

Het gebrek aan "due diligence" bij de banken heeft geleid tot een grote blootstelling aan risico's 
die niet volledig werden begrepen, wat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de crisis. Er bestaat 
bijgevolg een duidelijke motivering om te vereisen dat "due diligence" wordt aangetoond bij de 
toezichthouder. Het is echter van wezenlijk belang te kunnen beschikken over een duidelijke en 
waterdichte definitie van dergelijke hersecuritisaties om te zorgen voor rechtszekerheid en om te 
voorkomen dat toezichthouders worden overmand door een overmatig ruime toepassing van deze 
bepaling. De definitie zou bijgevolg goedgekeurd moeten worden in overeenstemming met de 
procedure voor gedelegeerde handelingen.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) In deze richtlijn worden beperkte 
uitzonderingen voor bepaalde 
"correlation trading activities" 
(correlatiehandel) vastgelegd, waardoor 
banken van hun toezichthouder de 
toestemming kunnen krijgen om een 
kapitaalvereiste voor het omvattende 
risico te berekenen, waarvoor strenge 
minimumvereisten gelden. In dergelijke 
gevallen kan het aangewezen zijn een 
minimum vast te leggen voor de 
kapitaalvereisten. Gelet op het feit dat het 
Bazels Comité voor bankentoezicht 
momenteel een effectbeoordeling uitvoert 
van de kapitaalvereisten voor 
securitisatieposities in de 
handelsportefeuille, met inbegrip van de 
kapitaalvereisten die het gevolg zouden 
zijn van een specifieke behandeling voor 
correlatiehandel, moet de Commissie 
verslag uitbrengen bij het Europees 
Parlement en de Raad over maatregelen 
die op internationaal niveau worden 
overeengekomen met betrekking tot de 
methodologie en de minimumniveaus, en 
dient de Commissie bevoegd te zijn om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen ter vaststelling van 
dergelijke ondergrenzen.
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Or. en

Motivering

Het Bazels Comité is na de publicatie van het voorstel van de Commissie overeengekomen 
correlatiehandel uit te sluiten van de volledige toepassing van de nieuwe bepalingen. Het Bazels 
Comité voert momenteel een effectbeoordeling uit om te bepalen of een ondergrens nodig is voor 
correlatiehandel. De invoering van dergelijke vereiste moet worden goedgekeurd door het 
Parlement en de Raad door middel van gedelegeerde handelingen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 ter) De maatregelen in deze richtlijn 
vormen stappen in het hervormingsproces 
als antwoord op de financiële crisis. In 
lijn met de conclusies van de G20, de 
Raad voor financiële stabiliteit en het 
Bazels Comité voor bankentoezicht 
kunnen verdere hervormingen 
noodzakelijk zijn, waaronder de nood te 
zorgen voor anticyclische buffers, 
"dynamische voorzieningen", de 
onderliggende ratio voor de berekening 
van de kapitaalbehoeften in Richtlijn 
2006/48/EG en aanvullende maatregelen 
voor de risicovereisten van 
kredietinstellingen als bijdrage ter 
verbetering van de schuld-kapitaal ratio 
in het bankwezen. Met het oog op gepast 
democratisch toezicht op het proces, 
moeten het Europees Parlement en de 
Raad er op tijdige en doeltreffende wijze 
bij betrokken worden.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de bepalingen van de tweede richtlijn kapitaalvereisten (Richtlijn 
2009/111/EG), is de Commissie verplicht het Parlement in te lichten over deze bredere 
hervormingskwesties. Het is belangrijk dat ervoor wordt gezorgd dat de Commissie namens de 
EU onderhandelt in het Bazels Comité op basis van een gepast democratisch mandaat, met name 
vóór over dergelijke fundamentele kwesties wordt onderhandeld.
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 26 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 quater) Volgens artikel 152 van 
Richtlijn 2006/48/EG moeten bepaalde 
kredietinstellingen eigen vermogen 
hebben dat minstens gelijk is aan 
bepaalde gespecificeerde bedragen voor 
de drie periodes van twaalf maanden 
tussen 31 december 2006 en 31 december 
2009. Gezien de huidige situatie in de 
banksector en de verlenging van de 
overgangsregelingen voor 
minimumkapitaal van het Bazels Comité 
voor bankentoezicht, dient deze vereiste te 
worden vernieuwd tot en met 31 december 
2011.

Or. en

Motivering

Het Bazels Comité is na de publicatie van het voorstel van de Commissie overeengekomen de 
huidige minima van Bazel-I te blijven toepassen terwijl verdere hervormingen worden 
besproken.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 quinquies) Teneinde 
kredietinstellingen niet met onredelijke en 
onevenredige hoge uitvoeringskosten te 
ontmoedigen over te gaan naar de 
interne-ratingbenadering (IRB) of de 
geavanceerde meetbenadering (AMA) 
voor het berekenen van de 
vermogensvereisten tijdens de 
overgangsperiode, moeten 
kredietinstellingen die na 31 december 
2009 overgaan op IRB of AMA en die 
derhalve eerder hun vermogensvereisten 
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hebben berekend volgens de minder 
verfijnde benaderingen, als de 
toezichthouder ermee instemt, de minder 
verfijnde benaderingen gebruiken voor 
het berekenen van het 
overgangsminimum. De bevoegde 
instanties moeten nauw toezien op hun 
markten en op al hun markten en 
marktsegmenten dezelfde 
mededingingsvoorwaarden scheppen en 
verstoringen op de interne markt 
vermijden.

Or. en

Motivering

Bepaling die voortvloeit uit de verlenging van de minima van Bazel-I.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 sexies) Overeenkomstig punt 34 van 
het Interinstitutioneel Akkoord inzake 
"Beter wetgeven"1 dienen de lidstaten 
ertoe aangespoord te worden voor zichzelf 
en in het belang van de Unie hun eigen 
tabellen op te stellen, die, voor zover 
mogelijk, het verband weergeven tussen 
deze richtlijn en de 
omzettingsmaatregelen, en deze openbaar 
te maken.
_____
1 PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.

Or. en

Motivering

Standaardbepaling met betrekking tot concordantietabellen.
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Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het volgende lid wordt ingevoegd:
"2 bis. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst verzamelen 
informatie om een vergelijkende studie uit 
te voeren van de instellingen, in 
overeenstemming met de criteria inzake 
openbaarmaking die zijn vastgelegd in 
punt 15, letter e bis), van deel 2 van 
bijlage XII. De bevoegde autoriteit doet 
deze informatie toekomen aan de 
Europese Bankautoriteit (EBA).

Or. en

Motivering

Teneinde de patronen en trends van het beloningsbeleid volledig te doorgronden, moeten de 
nationale toezichthouders de informatie op het vlak van beloningbeleid en betalingen die ze 
verzamelen gebruiken om op nationaal niveau een vergelijkende studie te maken van de 
instellingen. Deze informatie moeten ze doen toekomen aan de Europese Bankautoriteit, die op 
haar beurt een vergelijkende studie voor de hele Unie kan uitvoeren.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Comité van Europese 
bankentoezichthouders ziet toe op het 
bestaan van richtsnoeren voor een goed
beloningsbeleid dat in overeenstemming is 
met de in punt 22 van bijlage V 
neergelegde beginselen. Het Comité van 
Europese effectenregelgevers werkt nauw 
met het Comité van Europese 
bankentoezichthouders samen bij het 

3. De EBA mag technische normen 
opstellen om de toepassing te 
vergemakkelijken van lid 2 bis van dit 
artikel en de beginselen inzake 
beloningsbeleid die zijn vastgelegd in punt 
22 en punt 22 bis van bijlage V, en om de 
consistentie van de informatie die op basis 
hiervan wordt verzameld te verzekeren.
De Commissie stelt deze technische 
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toezien op het bestaan van richtsnoeren 
voor het beloningsbeleid van de 
categorieën van medewerkers die 
betrokken zijn bij het verrichten van 
beleggingsdiensten en -activiteiten in de 
zin van Richtlijn 2004/39/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 april 2004 betreffende markten voor 
financiële instrumenten.";

normen vast via gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
151, 151 bis en 151 ter. De Europese 
Autoriteit voor effecten en markten werkt 
nauw met de EBA samen bij de uitwerking 
van dergelijke technische normen voor het 
beloningsbeleid van de categorieën van 
medewerkers die betrokken zijn bij het 
verrichten van beleggingsdiensten en -
activiteiten in de zin van Richtlijn 
2004/39/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
markten voor financiële instrumenten.

Or. en

Motivering

Afhankelijk van de ervaring van de EBA op het vlak van de verzameling van informatie en de 
toepassing van de beginselen in de lidstaten, kan de EBA besluiten technische normen op te 
stellen om te zorgen voor de nodige samenhang en consistentie. Dergelijke technische normen 
moeten worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad door middel van 
gedelegeerde handelingen.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 22 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EBA voert een vergelijkende studie uit 
van de beloningspraktijken op het niveau 
van de Unie, op basis van de informatie 
die de bevoegde autoriteiten 
overeenkomstig lid 2 bis van dit artikel 
verstrekken, en publiceert de resultaten 
hiervan.

Or. en

Motivering

Vereisten op het vlak van benchmarking, zoals hierboven besproken.
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 122 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is van toepassing op posities in 
nieuwe hersecuritisaties die van na 
31 december 2010 dateren. Wat posities in 
bestaande hersecuritisaties betreft, is lid 1 
met ingang van 31 december 2014 van 
toepassing wanneer na die datum 
onderliggende vorderingen worden 
toegevoegd of vervangen.

2. Lid 1 is niet van toepassing tot wanneer 
een definitie van uiterst complexe 
hersecuritisaties is aangenomen in 
overeenstemming met artikel 150, lid 2, 
letter e bis). Onder voorbehoud van de 
aanneming van dergelijke definitie, is lid
1 van toepassing op posities in nieuwe 
hersecuritisaties die van na 31 december 
2010 dateren. Wat posities in bestaande 
hersecuritisaties betreft, en afhankelijk 
van de aanneming van een definitie; is lid 
1 met ingang van 31 december 2014 van 
toepassing wanneer na die datum 
onderliggende vorderingen worden 
toegevoegd of vervangen.

Or. en

Motivering

Het gebrek aan "due diligence" bij de banken heeft geleid tot een grote blootstelling aan risico's 
die niet volledig werden begrepen, wat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de crisis. Er bestaat 
bijgevolg een duidelijke motivering om te vereisen dat "due diligence" wordt aangetoond bij de 
toezichthouder. Het is echter van wezenlijk belang te kunnen beschikken over een duidelijke en 
waterdichte definitie van dergelijke hersecuritisaties om te zorgen voor rechtszekerheid en om te 
voorkomen dat toezichthouders worden overmand door een overmatig ruime toepassing van deze 
bepaling. De definitie zou bijgevolg goedgekeurd moeten worden in overeenstemming met de 
procedure voor gedelegeerde handelingen.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Titel VI – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De titel van Titel VI komt als volgt 
te luiden:
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"GEDELEGEERDE HANDELINGEN 
EN BEVOEGDHEDEN INZAKE 
UITVOERING"

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 ter (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 150 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) In artikel 150, lid 1, komt de 
inleidende formule als volgt te luiden:
"1. Onverminderd het voorstel dat de 
Commissie ingevolge artikel 62 zal 
indienen, worden wat betreft het eigen 
vermogen de op de onderstaande 
gebieden aan te brengen technische 
aanpassingen vastgesteld via 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 151, 151 bis en 151 ter:"

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 quater (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 150 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quater) In de eerste alinea van artikel 
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150, lid 2, komt de inleidende formule als 
volgt te luiden:
"De Commissie kan de volgende 
maatregelen vaststellen:"

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 150 – lid 2 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quinquies) Aan artikel 150, lid 2, 
eerste alinea, wordt het volgende punt 
toegevoegd:
"(f bis) een definitie van of criteria voor 
de soorten hersecuritisaties die moeten 
worden beschouwd als "uiterst complex" 
in overeenstemming met artikel 122 ter 
van deze richtlijn."

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 sexies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 150 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 sexies) In artikel 150, lid 2, wordt 
alinea 2 vervangen door:
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"Deze maatregelen […] worden 
vastgesteld via gedelegeerde handelingen
overeenkomstig de artikelen 151, 151 bis 
en 151 ter.

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 septies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 151 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 septies) Artikel 151, lid 2, komt als 
volgt te luiden:
"2. De bevoegdheid om de in artikel 150 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt voor onbepaalde tijd aan de 
Commissie verleend."

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het
Verdrag van Lissabon.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 octies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 151 – lid -2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 octies) Aan artikel 151 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"-2 bis. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
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stelt zij het Europees Parlement en de 
Raad daarvan gelijktijdig in kennis."

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 nonies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 151 – lid -2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 nonies) Aan artikel 151 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"-2 ter. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen 151 bis en 
151 ter."

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 decies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 151 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 decies) Artikel 151, lid 3, wordt 
geschrapt.

Or. en
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Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 undecies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 151 bis (nieuw) (onder titel IV)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 undecies) Na artikel 151 wordt het 
volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 151 bis
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 150 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
streeft ernaar de andere instelling en de 
Commissie hiervan op de hoogte te 
brengen en geeft daarbij aan welke 
gedelegeerde bevoegdheden mogelijk 
worden ingetrokken.
3. Het besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheden. Het besluit treedt 
onmiddellijk in werking of op een latere 
datum die in het besluit wordt vermeld. 
Het laat de geldigheid van de reeds in 
werking zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet. Het besluit wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.
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Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 duodecies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 151 ter (nieuw) (onder titel VI)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 duodecies) Na artikel 151 bis wordt 
het volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 151 ter
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
vier maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze termijn met twee maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad tegen de gedelegeerde 
handeling bezwaar heeft gemaakt, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad bezwaar aantekent tegen een 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking."

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 terdecies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 152 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 terdecies) Aan artikel 152 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"5 bis. Kredietinstellingen die 
risicogewogen posten berekenen 
overeenkomstig artikel 84 tot en met 89, 
houden tot en met 31 december 2011 
eigen vermogen aan dat altijd hoger dan 
of gelijk is aan het bedrag in lid 5 quater 
of quinquies, indien van toepassing."

Or. en

Motivering

Het Bazels Comité is na de publicatie van het voorstel van de Commissie overeengekomen de 
huidige minima van Bazel-I te blijven toepassen terwijl verdere hervormingen worden 
besproken.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 quaterdecies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 152 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quaterdecies) Aan artikel 152 wordt 
het volgende lid toegevoegd:
"5 ter. Kredietinstellingen die voor de 
berekening van de kapitaalvereisten voor 
het operationeel risico de in artikel 105 
bedoelde geavanceerde meetbenadering 
hanteren, houden tot en met 
31 december 2011 een eigen vermogen 
aan dat te allen tijde ten minste gelijk is 
aan het bedrag in lid 5 quater of lid 5 
quinquies, indien van toepassing."

Or. en

Motivering

Het Bazels Comité is na de publicatie van het voorstel van de Commissie overeengekomen de 
huidige minima van Bazel-I te blijven toepassen terwijl verdere hervormingen worden 
besproken.
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Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 quindecies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 152 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quindecies) Aan artikel 152 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"5 quater. Het bedrag in de leden 5 bis en 
5 ter bedraagt 80% van het totale 
minimumbedrag aan eigen vermogen dat 
de kredietinstellingen zouden moeten 
aanhouden volgens artikel 4 van Richtlijn 
93/6/EEG en Richtlijn 2000/12/EG, zoals 
vóór 1 januari 2007 van toepassing."

Or. en

Motivering

Het Bazels Comité is na de publicatie van het voorstel van de Commissie overeengekomen de 
huidige minima van Bazel-I te blijven toepassen terwijl verdere hervormingen worden 
besproken.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 sexdecies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 152 – lid 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 sexdecies) Aan artikel 152 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"5 quinquies. Als de bevoegde autoriteiten 
daarmee instemmen, mag het in de leden 
5 bis en 5 ter bedoelde bedrag voor in lid 5 
sexies bedoelde kredietinstellingen 80% 
zijn van het totale minimumbedrag aan 
eigen vermogen dat de kredietinstellingen 
zouden moeten aanhouden volgens de 
artikelen 78 tot en met 83, 103 of 104 en 
Richtlijn 2006/49/EG, zoals van 
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toepassing vóór 1 januari 2011."

Or. en

Motivering

Het Bazels Comité is na de publicatie van het voorstel van de Commissie overeengekomen de 
huidige minima van Bazel-I te blijven toepassen terwijl verdere hervormingen worden
besproken.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 septdecies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 152 – lid 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 septdecies) Aan artikel 152 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"5 sexies. Een kredietinstelling mag 
lid 5quinquies alleen toepassen indien de 
instelling op of na 1 januari 2010 
begonnen is voor de berekening van haar 
kapitaalvereisten gebruik te maken van de 
interne-ratingbenadering of de 
geavanceerde meetbenadering."

Or. en

Motivering

Het Bazels Comité is na de publicatie van het voorstel van de Commissie overeengekomen de 
huidige minima van Bazel-I te blijven toepassen terwijl verdere hervormingen worden 
besproken.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 octodecies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 156 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 octodecies) Aan artikel 156 wordt na 
lid 3 het volgende lid toegevoegd:
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"Vóór december 2012 herziet de 
Commissie de bepalingen inzake 
beloningsbeleid, met inbegrip van de 
bepalingen die zijn opgenomen in bijlagen 
V en XII, en brengt ze hierover verslag 
uit, waarbij bijzondere aandacht wordt 
besteed aan de efficiëntie, de toepassing 
en de handhaving van de bepalingen, 
rekening houdend met internationale 
ontwikkelingen. Bij deze herziening 
worden alle leemten geïdentificeerd die 
voortvloeien uit de toepassing van het 
proportionaliteitsbeginsel op deze 
bepalingen. De Commissie moet dit 
verslag aan het Europees Parlement en de 
Raad voorleggen en eventueel passende 
voorstellen indienen."

Or. en

Motivering

Het debat over een geschikt beloningsbeleid ontwikkelt zich snel, en bijgevolg is een korte 
herzieningstermijn vereist om ervoor te zorgen dat de nodige aanpassingen tijdig kunnen worden 
overwogen.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 novodecies (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Artikel 156 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 novodecies) Aan artikel 156 wordt na 
lid 3 bis het volgende lid toegevoegd:
"Om te zorgen voor consistentie en 
eerlijke concurrentievoorwaarden, herziet 
de Commissie de uitvoering van artikel 54 
met betrekking tot de consistentie tussen 
de maatregelen en de sancties in de hele 
Unie, en dient ze zo nodig voorstellen in."

Or. en

Motivering

Door sancties op te leggen die aanzienlijk verschillen, kunnen ongelijke 
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concurrentievoorwaarden gecreëerd worden, wat kan leiden tot toezichtsarbitrage. De 
Commissie moet bijgevolg verplicht worden om de maatregelen of sancties die door de lidstaten 
worden aangenomen te herzien.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Hoofdstuk VIII – deel 2 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De titel van hoofdstuk VIII, deel 2, 
komt als volgt te luiden:
"GEDELEGEERDE HANDELINGEN 
EN BEVOEGDHEDEN INZAKE 
UITVOERING"

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 ter (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Artikel 41, lid 2, komt als volgt te 
luiden:
"2. De in lid 1 bedoelde maatregelen […] 
worden vastgesteld via gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen
42, 42 bis en 42 ter."

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.
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Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 quater (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Artikel 42, lid 2, komt als volgt 
te luiden:
"2. De bevoegdheid om de in artikel 41 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt voor onbepaalde tijd aan de 
Commissie verleend."

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 42 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies) Aan artikel 42 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"2 bis. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
stelt zij het Europees Parlement en de 
Raad daarvan gelijktijdig in kennis."

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.
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Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 sexies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 42 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 sexies) Aan artikel 42 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"2 ter. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen 42 bis en 42 
ter."

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 septies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 septies) Het volgende artikel 42 bis 
wordt ingevoegd:

"Artikel 42 bis
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. De in artikel 41 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
streeft ernaar de andere instelling en de 
Commissie hiervan op de hoogte te 
brengen en geeft daarbij aan welke 



PR\807519NL.doc 33/57 PE439.301v03-00

NL

gedelegeerde bevoegdheden mogelijk 
worden ingetrokken.
3. Het besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheden. Het besluit treedt 
onmiddellijk in werking of op een latere 
datum die in het besluit wordt vermeld. 
Het laat de geldigheid van de reeds in 
werking zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet. Het besluit wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie."

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 nonies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 42 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 nonies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd na artikel 42 bis:

"Artikel 42 ter
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen een periode van 
vier maanden na de datum van 
kennisgeving. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt 
deze termijn met twee maanden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode noch het Europees Parlement 
noch de Raad tegen de gedelegeerde 
handeling bezwaar heeft gemaakt, treedt 
deze op de erin vermelde datum in 
werking. Indien het Europees Parlement 
of de Raad bezwaar aantekent tegen een 



PE439.301v03-00 34/57 PR\807519NL.doc

NL

gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking."

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met de bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen van het 
Verdrag van Lissabon.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 nonies (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Artikel 51 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 nonies) Aan artikel 51 wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"De Commissie moet bij het Europees 
Parlement en de Raad verslag uitbrengen 
over maatregelen op internationaal 
niveau inzake de methodologie en de 
minimumniveaus voor kapitaalvereisten 
die voortkomen uit de specifieke 
behandeling van correlatiehandel, met 
inbegrip van de vaststelling van een 
ondergrens. Indien internationale 
overeenstemming wordt bereikt over 
dergelijke ondergrens, stelt de Commissie 
een gedelegeerde handeling vast 
overeenkomstig de artikelen 42, 42 bis en 
42 ter."

Or. en

Motivering

Naar aanleiding van het besluit om correlatiehandel uit te sluiten van de maatregelen in deze 
richtlijn, voert het Bazels Comité een effectbeoordeling uit om te bepalen of een ondergrens 
nodig is voor correlatiehandel. De invoering van dergelijke vereiste moet worden goedgekeurd 
door het Parlement en de Raad door middel van gedelegeerde handelingen.
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Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22. Bij de vaststelling en toepassing van 
het beloningsbeleid voor de categorieën 
van medewerkers wier 
beroepswerkzaamheden hun risicoprofiel 
materieel beïnvloeden, nemen 
kredietinstellingen de volgende beginselen 
in acht op een wijze die aansluit bij hun 
omvang en hun interne organisatie en bij 
de aard, reikwijdte en complexiteit van hun 
activiteiten:

22. Bij de vaststelling en toepassing van 
het beloningsbeleid voor de categorieën 
van medewerkers, inclusief de hoogste 
directie, wier beroepswerkzaamheden hun 
risicoprofiel materieel beïnvloeden, nemen 
kredietinstellingen de volgende beginselen 
in acht op een wijze die aansluit bij hun 
omvang en hun interne organisatie en bij 
de aard, reikwijdte en complexiteit van hun 
activiteiten:

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit 
(FSB).

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het beloningsbeleid strookt met de 
bedrijfsstrategie, de doelstellingen, de 
waarden en de langetermijnbelangen van 
de kredietinstelling;

b) het beloningsbeleid strookt met de 
bedrijfsstrategie, de doelstellingen, de 
waarden en de langetermijnbelangen van 
de kredietinstelling, en behelst ook 
maatregelen die belangenconflicten 
moeten vermijden;

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit 
(FSB).
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Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het leidinggevend orgaan 
(toezichtfunctie) van de kredietinstelling 
stelt de algemene beginselen van het 
beloningsbeleid vast en ziet toe op de 
tenuitvoerlegging ervan; 

c) het leidinggevend orgaan 
(toezichtfunctie) van de kredietinstelling 
neemt de algemene beginselen van het 
beloningsbeleid aan en herziet deze op 
gezette tijden, en ziet toe op de 
tenuitvoerlegging ervan; 

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit 
(FSB).

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de tenuitvoerlegging van het 
beloningsbeleid wordt ten minste eenmaal 
per jaar onderworpen aan een centrale en 
onafhankelijke interne beoordeling om 
deze te toetsen aan het beleid en de 
procedures voor de beloning die zijn 
vastgesteld door het leidinggevend orgaan 
(toezichtfunctie);

d) de tenuitvoerlegging van het 
beloningsbeleid wordt ten minste eenmaal 
per jaar onderworpen aan een centrale en 
onafhankelijke interne beoordeling om 
deze te toetsen aan het beleid en de 
procedures voor de beloning die zijn 
aangenomen door het leidinggevend 
orgaan (toezichtfunctie);

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit 
(FSB).
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Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) personeelsleden in 
toezichthoudende functies staan los van 
de bedrijfseenheden waar ze toezicht op 
uitoefenen, genieten voldoende gezag, en 
worden beloond naar gelang van de 
verwezenlijking van de doelstellingen 
waar hun functie op gericht is, ongeacht 
de resultaten van de bedrijfsactiviteiten 
waar ze toezicht op houden;

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit 
(FSB).

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de prestatiebeoordeling verloopt
over meerdere jaren om er zeker van te 
zijn dat ze prestaties op de langere termijn 
beoordeelt en dat de feitelijke uitbetaling 
van prestatiegebonden gedeelten van de 
beloning uitgesteld wordt met een periode 
die de onderliggende bedrijfscyclus van de 
kredietinstelling en haar bedrijfsrisico's 
in de rekening betrekt; 

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit 
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(FSB).

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) de totale variabele beloning betekent 
voor de onderneming geen beperking van 
haar mogelijkheden om haar eigen 
vermogen uit te breiden; 

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit 
(FSB).

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater) er wordt geen variabele beloning 
uitbetaald aan de bestuurders van 
kredietinstellingen die op dit moment 
kunnen rekenen op uitzonderlijke 
overheidssteun;

Or. en

Motivering

Aangezien bestuurders verantwoordelijk zijn voor de algemene prestaties van hun bedrijf, en 
gelet op de voorwaarde van de FSB dat bonussen een weerspiegeling moeten zijn van de 
prestaties, valt het niet te rechtvaardigen dat bonussen worden uitbetaald aan bestuurders van 
een bedrijf dat uitzonderlijke overheidssteun nodig blijft hebben. Een dergelijke maatregel 
voorkomt eveneens een moreel risico met betrekking tot dergelijke betalingen, en zorgt ervoor 
dat de nadruk in de eerste plaats wordt gelegd op de versterking van de instelling, en met name 
de vermogensbasis ervan, om belastingbetalers terug te betalen en de afhankelijkheid van 
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overheidssteun weg te nemen.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter e quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quinquies) gewaarborgde variabele 
beloning draagt een uitzonderlijk karakter 
en vindt enkel bij indienstneming van 
nieuwe personeelsleden plaats en blijft tot 
het eerste jaar beperkt;

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit 
(FSB).

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) vaste en variabele componenten van de 
totale beloning zijn evenwichtig verdeeld; 
het aandeel van de vaste component in het 
totale beloningspakket is groot genoeg 
voor het voeren van een volledig flexibel 
bonusbeleid, dat ook de mogelijkheid biedt 
geen bonus uit te betalen;

f) vaste en variabele componenten van de 
totale beloning zijn evenwichtig verdeeld; 
het aandeel van de vaste component in het 
totale beloningspakket is groot genoeg 
voor het voeren van een volledig flexibel 
beleid voor de variabele gedeelten van de 
beloning, dat ook de mogelijkheid biedt 
om geen variabele gedeelten uit te betalen; 
de variabele beloning bedraagt in ieder 
geval niet meer dan 50% van de totale 
beloning van de persoon in kwestie;

Or. en
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Motivering

In lijn met de aanpak in andere bepalingen met betrekking tot de beginselen van de FSB, moet 
het principe van een gepaste balans tussen vaste en variabele gedeelten van de beloning 
vergezeld gaan van een ondergrens om te zorgen voor de effectieve uitvoering ervan.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) bij de beoordeling van prestaties, als 
basis voor bonussen of bonuspools, wordt 
onder meer een correctie aangebracht 
voor actuele en toekomstige risico's en 
wordt rekening gehouden met de kosten 
van het gebruikte kapitaal en de vereiste 
liquiditeit;

h) voor de omvang van de pool voor 
variabele gedeelten van de beloning en de 
toewijzing ervan binnen de 
kredietinstelling, wordt rekening 
gehouden met alle actuele en potentiële 
risico's, en met name met:

— de kosten en de omvang van het 
kapitaalvereiste om de genomen risico's te 
ondersteunen;
— de kosten en de omvang van het 
liquiditeitsrisico dat wordt gelopen bij de 
bedrijfsvoering; en
— de consistentie met het tijdschema en 
de waarschijnlijkheid van eventuele 
toekomstige inkomsten die worden 
opgenomen in de huidige opbrengsten;

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit 
(FSB).

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter h bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) mindere of negatieve financiële 
prestaties van een kredietinstelling leiden 
in het algemeen tot een aanzienlijke 
daling van haar totale variabele beloning, 
zowel rekening houdend met de huidige 
beloning als met de vermindering van de 
uitbetalingen van eerder verdiende 
bedragen, onder meer door middel van 
malus- of terugvorderingsregelingen;

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit 
(FSB).

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h ter) een aanzienlijk deel van elk variabel 
gedeelte van de beloning neemt de vorm 
van aandelen in de kredietinstelling of 
gelijkaardige instrumenten aan, 
naargelang van de wettelijke structuur 
van de betreffende kredietinstelling, of 
voor kredietinstellingen die niet op de 
beurs genoteerd zijn, zo veel mogelijk 
andere als geldelijke vormen; dit deel 
bedraagt ten minste 50%; voor deze 
aandelen, aan aandelen gekoppelde 
instrumenten en andere niet-liquide 
instrumenten geldt een passend 
aanhoudbeleid, dat tot doel heeft de 
stimulansen af te stemmen op de belangen 
van de kredietinstelling op langere 
termijn; de aanhoudperiode duurt niet 
minder dan 3 jaar;

Or. en
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Motivering

Aanpassing aan het door de G20 bekrachtigde beginsel van de Raad voor financiële stabiliteit 
(FSB) inzake uitbetaling in de vorm van aandelen. Met dergelijke aanpak worden de stimulansen 
afgestemd op de langetermijnbelangen en wordt de kapitaalpositie van het bedrijf versterkt. 
Volgens de FSB-beginselen moet een gepaste aanhoudperiode worden toegepast om ervoor te 
zorgen dat de maatregel doeltreffend is. Er moet een minimumtermijn worden vastgelegd voor 
deze aanhoudperiode, in overeenstemming met de elders gekozen aanpak. Deze minimumperiode 
moet worden vastgelegd op drie jaar, in lijn met aanbeveling (2009)3177 van de Commissie en 
de FSB-regels inzake het uitstellen van bonussen.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de betaling van een groot deel van een 
significante bonus wordt gedurende een 
passende periode uitgesteld en gekoppeld 
aan de toekomstige prestatie van de 
instelling.";

i) een aanzienlijk gedeelte van de 
variabele beloningscomponent wordt met 
een voldoende lange periode uitgesteld; de 
omvang van het uitgestelde gedeelte en de 
lengte van de uitstelperiode worden 
vastgesteld in overeenstemming met de 
bedrijfscyclus, de aard van de activiteiten, 
de risico's daarvan, en de activiteiten van 
het desbetreffende personeelslid; 
beloningen die volgens uitstelregelingen 
uitbetaald worden, komen niet eerder dan 
naar verhouding ter beschikking; ten 
minste 40% van de variabele 
beloningscomponent wordt uitgesteld; in 
geval van een variabele 
beloningscomponent met een bijzonder 
hoog bedrag, wordt daarvan minstens 
60% uitgesteld en duurt de uitstelperiode 
niet minder dan drie jaar;

Or. en

Motivering

Overeenstemming met de FSB met betrekking tot het uitstellen van bonussen. Met het 
amendement wordt verduidelijkt dat het belangrijk is dat het bedrag en de periode van het uitstel 
gebaseerd zijn op de bedrijfscyclus en de activiteiten van het personeelslid, het bedrijfsonderdeel 
en de instelling. Een uitstelperiode van drie jaar is dus enkel een minimumvereiste; een langere 
periode kan nodig zijn.
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Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) de variabele beloning, ook het 
uitgesteld gedeelte, wordt enkel uitbetaald 
of ter beschikking gesteld als het met de 
financiële toestand van de 
kredietinstelling in haar geheel te 
verenigen is en door de prestaties van de 
kredietinstelling, de bedrijfseenheid en het 
betreffende individu gerechtvaardigd 
wordt;

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit 
(FSB).

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 – letter i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) de personeelsleden wordt verzocht 
geen gebruik te maken van persoonlijke 
hedgingstrategieën of aan beloning en 
aansprakelijkheid gekoppelde verzekering 
om de risicobeheerseffecten die in hun 
beloningsregelingen zijn ingebed, te 
ondermijnen.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit 
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(FSB).

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 1
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage V – deel 11 – punt 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Kredietinstellingen die significant 
zijn qua omvang, interne organisatie en 
de aard, reikwijdte en complexiteit van 
hun activiteiten, stellen een 
remuneratiecommissie in. Deze commissie 
is zodanig samengesteld dat ze een kundig 
en onafhankelijk oordeel kan geven over 
beloningsbeleid en -cultuur, en de stimuli 
die voor het beheren van risico, kapitaal 
en liquiditeit worden gecreëerd. 
De remuneratiecommissie is 
verantwoordelijk voor het voorbereiden 
van beslissingen over beloning, ook van 
beslissingen die gevolgen hebben voor het 
risico en het risicobeheer van de 
kredietinstelling in kwestie en die het 
leidinggevend orgaan in zijn 
toezichtfunctie moet nemen. De voorzitter 
en een meerderheid van de leden van de 
remuneratiecommissie zijn leden van het 
leidinggevend orgaan, die in de betrokken 
kredietinstelling geen uitvoerende functie 
uitoefenen. Bij de voorbereiding van 
dergelijke beslissingen, houdt de 
remuneratiecommissie rekening met de 
langetermijnbelangen van de 
aandeelhouders, de investeerders en 
andere belanghebbenden van de 
kredietinstelling.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het beloningsbeleid is afgestemd op de langetermijnbelangen van de 
instelling, haar aandeelhouders, haar investeerders en andere belanghebbenden, moeten een 
meerderheid van de leden en de voorzitter van de remuneratiecommissie niet bij het dagelijks 
bestuur betrokken bestuurders ("non-executive directors") zijn.
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Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage XII - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In bijlage XII wordt de titel 
vervangen door:
TECHNISCHE CRITERIA INZAKE 
TRANSPARANTIE EN 
OPENBAARMAKING

Or. en

Motivering

Amendement om te zorgen voor overeenstemming met de nieuwe vereisten op het vlak van 
transparantie die zijn ingevoerd om de richtlijn af te stemmen op de FSB-beginselen.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 4 – letter c
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage XII – deel 2 – punt 15 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. In verband met het beloningsbeleid en 
de beloningscultuur van de 
kredietinstelling ten aanzien van de 
categorieën van medewerkers wier 
beroepswerkzaamheden haar risicoprofiel 
materieel beïnvloeden, wordt de volgende 
informatie openbaar gemaakt:

In verband met het beloningsbeleid en de 
beloningscultuur van de kredietinstelling 
ten aanzien van de categorieën van 
medewerkers wier beroepswerkzaamheden 
haar risicoprofiel materieel beïnvloeden, 
wordt de volgende informatie, met 
inbegrip van minstens één update per 
jaar, voor het publiek openbaar gemaakt. 
De kredietinstellingen leven deze vereisten 
na op een wijze die aansluit bij hun 
omvang en interne organisatie en bij de 
aard, reikwijdte en complexiteit van hun 
activiteiten:

Or. en
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Motivering

Aanpassing aan de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit 
(FSB).

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 4 – letter c
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage XII – deel 2 – punt 15 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) informatie over de voor 
prestatiebeoordeling en risicocorrectie 
gehanteerde criteria;

c) de belangrijkste ontwerpkenmerken 
van het beloningssysteem, met informatie 
over de voor prestatiebeoordeling en 
risicocorrectie gehanteerde criteria, 
uitstelregelingen en criteria voor 
definitieve verwerving;

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit 
(FSB).

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 4 – letter c
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage XII – deel 2 – punt 15 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de belangrijkste parameters en de 
motivering van een eventuele 
bonusregeling en eventuele andere niet-
geldelijke voordelen."

e) de belangrijkste parameters en de 
motivering van een eventuele regeling
voor variabele componenten en eventuele 
andere niet-geldelijke voordelen.

Or. en
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Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 4 – letter c
Richtlijn 2006/48/EG
Bijlage XII – deel 2 – punt 15 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) kwantitatieve informatie over de 
beloning in totaalbedragen, uitgesplitst 
volgens bedrijfsonderdeel en volgens 
hoger leidinggevend personeel en 
personeelsleden waarvan de 
werkzaamheden het risicoprofiel van de 
kredietinstelling wezenlijk beïnvloeden, 
met opgave van de volgende gegevens:
i) beloningsbedragen voor het boekjaar, 
gesplitst in vaste en variabele beloning, en 
aantal begunstigden;
ii) bedragen en vorm van variabele 
beloning, gesplitst in contant geld, 
aandelen en aan aandelen gekoppelde 
instrumenten en overige;
iii) bedragen van uitstaande uitgestelde 
beloning, gesplitst in verworven en niet-
verworven gedeelten;
iv) de bedragen van uitgestelde beloning 
die gedurende het boekjaar zijn 
toegekend, uitbetaald en verminderd 
middels prestatie-aanpassingen;
v) tekengeld en ontslagvergoedingen van 
het boekjaar, en aantal begunstigden 
daarvan; en
vi) de in het boekjaar toegekende 
ontslagvergoedingen, het aantal 
begunstigden en de hoogste aan één 
persoon toegekende vergoeding.
Met betrekking tot de bestuurders van de 
kredietinstelling, wordt de kwantitatieve 
informatie waarnaar in dit punt wordt 
verwezen eveneens openbaar gemaakt op 
het niveau van de afzonderlijke 
bestuurder.

Or. en
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Motivering

Alignment to the FSB principles as endorsed by the G20. As transparency is a key tool in 
allowing stakeholders to hold a firm to account and thus prevent unacceptable practices that can 
contribute to risk the required quantitative aggregate information  should also be broken down 
by business area of the firm to enable remuneration practices to be linked to different activities. 
The directors of a firm are ultimately responsible for the management decisions taken and 
therefore, in line with Commission Recommendation 2004/913/EC, the required remuneration 
information should be published on an individual basis.

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage II – punt 1 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Annex I – lid 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het volgende punt wordt ingevoegd:
"14 bis. In afwijking van punt 14 mag een 
instelling het kapitaalvereiste voor het 
specifieke risico voor de correlation 
trading-portefeuille als volgt vaststellen: 
de instelling berekent (i) de totale 
kapitaalvereisten voor het specifieke risico 
die zouden gelden voor de lange 
nettoposities van de correlation trading-
portefeuille en (ii) de totale 
kapitaalvereisten voor het specifieke risico 
die enkel zouden gelden voor de korte 
nettoposities van de correlation trading-
portefeuille. Het hoogste bedrag wordt het 
kapitaalvereiste voor het specifieke risico 
voor de correlation trading-portefeuille.
Voor de toepassing van deze richtlijn 
bestaat de correlation trading-portefeuille 
uit securitisatieposities en 
kredietderivaten voor het n-de 
kredietverzuim die aan de onderstaande 
criteria beantwoorden:
a) de posities zijn noch 
hersecuritisatieposities, noch opties op 
een securitisatietranche, noch andere 
derivaten van securitisatieposten die geen 
aandeel naar rato bieden in de 
opbrengsten van een securitisatietranche 
(wat zorgt voor uitsluiting van onder meer 
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synthetisch geleveragede super-senior 
tranches); en
b) alle referentie-instrumenten zijn single-
name-instrumenten, zoals single-name 
kredietderivaten, waarvoor een liquide 
vraag- en aanbodmarkt bestaat. 
Hieronder vallen ook de courant 
verhandelde indices, gebaseerd op deze 
referentie-entiteiten. Een vraag- en 
aanbodmarkt wordt geacht te bestaan 
wanneer er onafhankelijke aanbiedingen 
te goeder trouw zijn om te kopen en 
verkopen zodat er binnen één dag een 
prijs kan worden vastgesteld die redelijk 
gerelateerd is aan de prijs van de laatste 
verkoop of actuele concurrerende vraag-
en aanbodnoteringen te goeder trouw, en 
de koop tegen die prijs binnen betrekkelijk 
korte tijd kan worden gesloten, 
overeenkomstig de handelsgewoonten."

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met het besluit van het Bazels Comité om correlatiehandel uit te 
sluiten.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage II – punt 1 – letter a ter (nieuw)
Richtlijn 2006/49/EG
Bijlage I – punt 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) het volgende punt wordt ingevoegd:
"14 ter. Posities die verwijzen naar een 
van onderstaande punten kunnen geen 
deel uitmaken van de correlation trading-
portefeuille:
a) een onderliggende waarde die kan 
worden toegewezen aan de categorieën 
vorderingen in artikel 79, lid 1, onder i) 
en h) van Richtlijn 2006/48/EG in de niet-
handelsportefeuille van een 
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kredietinstelling; of
b) een vordering op een special purpose 
entity.
Een instelling mag in de correlation 
trading-portefeuille posities opnemen die 
geen securitisatieposities of 
kredietderivaten voor het n-de 
kredietverzuim zijn maar die andere 
posities in de portefeuille dekken, mits er 
voor de instrumenten of de onderliggende 
ervan een liquide vraag- en aanbodmarkt 
bestaat zoals bedoeld in punt 14bis, 
onder b)."

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met het besluit van het Bazels Comité om correlatiehandel uit te 
sluiten.

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage II – punt 3 – letter d
Richtlijn 2006/49/EG
Bijlage V – lid 5 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) De bevoegde instanties erkennen 
het gebruik van een interne benadering 
voor de berekening van een extra 
kapitaalvereiste in plaats van een 
kapitaalvereiste voor de correlation 
trading-portefeuille overeenkomstig 
Bijlage I, punt 14 bis, mits aan alle 
voorwaarden in dat punt worden voldaan. 
Deze interne benadering geeft op 
afdoende wijze alle prijsrisico's weer met 
een betrouwbaarheidsinterval van 99,9% 
over een kapitaalhorizon van één jaar, 
aangenomen dat het risiconiveau constant 
blijft, en waar nodig aangepast om het 
effect van liquiditeit, concentraties, 
afdekking en optionaliteit weer te geven. 
De instelling mag in haar benadering alle 
posities opnemen die gezamenlijk met 
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posities van de correlation trading-
portefeuille worden beheerd, en mag deze 
posities uitsluiten van de in punt 5 bis van 
deze bijlage vereiste methode.
In het bijzonder de onderstaande risico's 
moeten adequaat worden weergegeven:
i) de cumulatieve risico's, voortvloeiend 
uit meervoudige wanbetalingen, inclusief 
het ordenen van wanbetalingen bij in 
tranches verdeelde producten;
ii) krediet-spread-risico, inclusief het 
gamma- en cross-gamma-effect;
iii) volatiliteit van de impliciete 
correlaties, evenals het crosseffect tussen 
spreads en correlaties;
iv) basisrisico, inclusief:
– de basis tussen de spread van een index 
en die van de samenstellende single 
names ervan; en
– de basis tussen de impliciete correlatie 
van een index en die van op maat 
gemaakte portefeuilles;
v) volatiliteit van het herstelpercentage, 
omdat het betrekking heeft op de neiging 
van het herstelpercentage om tranche-
prijzen te beïnvloeden; en
vi) voor zover de algemene risicomaatstaf 
voordelen omvat van dynamische 
afdekking, het risico op hedge-slippage en 
de potentiële kosten van het herstellen van 
het evenwicht van zulke afdekkingen.
Voor de toepassing van dit punt moet een 
instelling over voldoende marktgegevens 
beschikken om ervoor te zorgen dat zij de 
voornaamste risico's van deze 
vorderingen in haar interne methode 
weergeeft in overeenstemming met de 
normen in dit punt, door empirische 
validatie of andere passende middelen 
aantoont dat haar risicomaatstaven goed 
de historische prijsschommeling van deze 
producten kunnen verklaren en ervoor 
zorgt dat zij de posities waarvoor zij 
toestemming heeft om ze op te nemen in 
het kapitaalvereiste volgens dit punt, kan 
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scheiden van die posities waarvoor zij niet 
zo'n toestemming heeft.
Met betrekking tot de portefeuilles onder 
dit punt, past de instelling regelmatig een 
reeks specifieke, vooraf bepaalde 
stressscenario's toe. Deze stressscenario's 
onderzoeken de effecten van stress op 
verzuimpercentage, herstelpercentages, 
kredietspreads, en wisselwerkingen op 
winst en verlies van de correlation 
trading-afdeling. De instelling past deze 
stressscenario's ten minste wekelijks toe 
en doet minstens eenmaal per kwartaal 
verslag aan de bevoegde instanties van de 
resultaten, inclusief vergelijkingen met 
het kapitaalvereiste van de instelling 
volgens dit punt. Alle gevallen waarin de 
stresstests wijzen op een materieel tekort 
van dit kapitaalvereiste, moeten tijdig 
worden gemeld aan de bevoegde 
instanties. Op basis van de resultaten van 
deze stresstests moeten de bevoegde 
instanties een aanvullend kapitaalvereiste 
overwegen tegenover de correlation 
trading-portefeuille als bedoeld in artikel 
136, lid 2 van Richtlijn 2006/48/EG. Een 
instelling berekent minstens eenmaal per 
week het kapitaalvereiste ten aanzien van 
alle prijsrisico's."

Or. en

Motivering

Zorgt voor overeenstemming met het besluit van het Bazels Comité om correlatiehandel uit te 
sluiten.
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TOELICHTING

Samenvatting

De derde herziening van de richtlijn kapitaalvereisten werd op 13 juli 2009 aangenomen door de 
Commissie. De voornaamste onderdelen van het voorstel zijn:

 de invoering van expliciete regels en passende toezichtmaatregelen en sancties met 
betrekking tot het beloningsbeleid, en met name op bonussen, om te voorkomen dat 
onaanvaardbare risico's worden gestimuleerd;

 strengere kapitaalvereisten voor posten in de handelsportefeuille1

 aangescherpte kapitaalvereisten voor hersecuritisaties2

De financiële crisis en de nood aan grootschalige ondersteuning door belastingbetalers hebben 
ernstige tekortkomingen aan het licht gebracht met betrekking tot mondiale bankpraktijken.

Een gebrek aan toereikend kapitaal in het bankwezen stond centraal in de crisis. De 
risicomodellen van banken gaven steeds meer aan dat minder kapitaal nodig was voor veel van 
hun handelsactiviteiten.

Toen de crisis zich verder vertakte, kwam het gebrek aan kapitaal snel aan het licht, en 
rechtstreekse en onrechtstreekse overheidssteun bleek noodzakelijk te zijn. In de EU werd 3,9 
biljoen euro aan rechtstreekse overheidssteun verleend.

De belastingbetalers aanvaarden niet langer dat de banken hun winsten privatiseren en hun 
verliezen afschrijven op de maatschappij, met name na een jaar met verhoogde winsten en 
bonussen ten koste van uitzonderlijke overheidssteun.

Het beloningsbeleid in de banksector, en met name de buitensporige bonussen, hebben 
winstbejag op korte termijn aangemoedigd, waardoor de stabiliteit op lange termijn in het 
gedrang kwam. Aangezien de stimulansen voor individuele handelaren en bestuurders zeer 
belangrijk zijn voor de besluitvorming in een instelling, heeft dit beleid de risico's voor 
ondernemingen en het hele financiële stelsel groter gemaakt.

De G20 en de EU hebben een breed hervormingsprogramma opgestart om toekomstige crisissen 
te vermijden, stimulansen voor het nemen van buitensporige risico's te verwijderen en ervoor te 
zorgen dat de belastingbetalers niet moeten opdraaien voor toekomstige reddingsoperaties. De 
rapporteur steunt dit Commissievoorstel als onderdeel van het hervormingsproces, en stelt 
maatregelen voor om de bepalingen met betrekking tot de beloning te versterken en om te zorgen 
voor parlementaire controle op het proces van Bazel.

Beloning

Naar aanleiding van de financiële crisis heeft de Commissie variabele beloning onder de loep 

                                               
1 Activa die in het bezit zijn van banken en beleggingsondernemingen op korte termijn met het oog op verkoop.
2 Securitisaties met onderliggende securitisatieposities.
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genomen. In het rapport-De Larosière wordt aanbevolen dat bonussen een weerspiegeling 
moeten zijn van de prestaties, niet gewaarborgd mogen zijn, en moeten worden gespreid over 
een aantal jaren. Deze beginselen werden opgenomen in de aanbeveling van de Commissie van 
30 april 2009 over het beloningsbeleid in de financiële sector, dat de basis vormt van het in dit 
voorstel opgenomen deel over beloning. Het voorstel voorziet in sancties, onder de vorm van 
financiële en niet-financiële maatregelen en een verhoging van de kapitaalvereisten. De 
Commissietekst voorziet eveneens in meer transparantie en informatieverplichtingen.

In september 2009 publiceerde de Raad voor financiële stabiliteit (FSB) zijn beginselen inzake 
een deugdelijk beloningsbeleid, die in Pittsburgh door de leiders van de G20 werden 
goedgekeurd. De beginselen hebben tot doel een einde te maken aan beloningsstructuren die het 
nemen van buitensporige risico's aanmoedigen of financiële instellingen verzwakken. De 
beginselen omvatten elementen voor een goed beloningsbeleid op vijf domeinen:

o governance

o beloning en kapitaal
o beloningstructuur en afstemming op risico's

o openbaarmaking
o toezicht

Nieuwe beginselen voor een deugdelijk beloningsbeleid

De door de rapporteur ingediende amendementen hebben tot doel de FSB-beginselen in dit 
voorstel op te nemen en te versterken, om te komen tot een deugdelijk en eerlijk beloningsbeleid. 
De lidstaten mogen verder gaan dan de vereisten in dit voorstel, maar het is belangrijk om het 
risico op toezichtsarbitrage te vermijden door sterke minimumnormen vast te leggen. De 
rapporteur stelt bijgevolg voor de volgende vereisten in te voeren:

 Bonussen moeten worden uitgekeerd op basis van langetermijnprestaties en mogen niet 
gewaarborgd zijn, en falen mag niet worden beloond met "gouden handdrukken".

 Een onderneming moet het bewaren van de stabiliteit als prioriteit hebben. Bijgevolg mag de 
uitbetaling van bonussen de mogelijkheid van de onderneming om haar vermogensbasis te 
versterken niet beperken.

 In de FSB-beginselen zijn specifieke maatregelen opgenomen voor banken die uitzonderlijke 
overheidssteun ontvangen. Om moreel risico te voorkomen, moeten ondernemingen eerst 
verplicht worden belastingbetalers terug te betalen en hun vermogensbasis te versterken, om 
pas daarna de mogelijkheid te krijgen om bonussen uit te betalen aan bestuurders.

 Er moet een passend evenwicht zijn tussen bonus en salaris; de bonus van een individu mag 
niet meer dan 50% van zijn totale jaarlijkse beloning bedragen.

 Ten minste 50% van een bonus moet worden uitbetaald in aandelen. In overeenstemming met 
aanbeveling (2009)3177 van de Commissie, moeten de aandelen ten minste drie jaar worden 
aangehouden.
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 Een aanzienlijk deel van elke bonus moet worden uitgesteld voor een periode die afgestemd is 
op de bedrijfscyclus van de verhandelde producten, en het uitgestelde gedeelde moet worden 
teruggevorderd wanneer de prestaties tegenvallen.

 Ten minste 40% van een bonus (60% voor zeer grote bonussen) moet worden uitgesteld. De 
uitstelperiode mag niet korter zijn dan drie jaar.

Bepalingen ter verbetering van corporate governance, transparantie en openbaarmaking

Regelgevende maatregelen en toezicht kunnen effectieve corporate governance en transparantie 
niet vervangen. Het is duidelijk dat de aandeelhouders in de aanloop naar de crisis geen effectief 
toezicht hielden op het beloningsbeleid van de banken. De rapporteur stelt het volgende voor:

 Ondernemingen moeten een remuneratiecommissie instellen om toezicht te houden op hun 
beleid.

 De voorzitter en een meerderheid van de leden van de commissie moeten niet bij het dagelijks 
bestuur betrokken bestuurders ("non-executive directors") zijn.

 De leden moeten als taak hebben de langetermijnbelangen van de aandeelhouders, de 
investeerders en andere belanghebbenden van de onderneming te verdedigen.

 De ondernemingen moeten informatie over hun beloningsbeleid en betalingen, met inbegrip 
van betalingen per bedrijfseenheid en aan afzonderlijke bestuurders, publiekelijk openbaar 
maken.

Vergelijkende studies op nationaal niveau en op het niveau van de EU

Deze maatregelen zijn duidelijk toegespitst op het aanpakken van risicofactoren in het 
beloningsbeleid. De rapporteur is echter bezorgd dat beloningspraktijken in de financiële sector 
stimulansen in de bredere economie kunnen verstoren. De nationale toezichthouders moeten de 
informatie op het vlak van beloningbeleid en betalingen die ze verzamelen gebruiken om op 
nationaal niveau een vergelijkende studie te maken van de instellingen. De Europese 
Bankautoriteit moet op haar beurt een gelijkaardige studie op Europees niveau uitvoeren. Door 
middel van vergelijkende studies, sterkere corporate governance, betrokkenheid van de 
belanghebbenden en een verhoogde transparantie krijgen het publiek, de investeerders en de 
beleidsmakers een kans om bredere conclusies te trekken over de beloningspraktijken in de 
financiële sector. 

Tenuitvoerlegging van Bazel: kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en 
hersecuritisaties

Internationale gedachtewisselingen over kapitaalvereisten worden georganiseerd via het Bazels 
Comité voor bankentoezicht. Een reeks wijzigingen die werd goedgekeurd binnen dit 
internationale kader, werd reeds aangenomen in de EU1, en is van toepassing vanaf 31 december 
                                               

1 Richtlijn 2009/111/EG, "CRD 2".
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2010. Het huidige voorstel omvat verdere maatregelen die binnen het Bazels Comité werden 
goedgekeurd. Deze zouden op dezelfde datum van toepassing moeten worden. Meer 
fundamentele hervormingen worden nog steeds besproken. Dit voorstel moet dus worden 
beschouwd als een volgende stap in het hervormingsproces.

Stabielere banken

Banken hebben het beginsel van hogere kapitaalvereisten aanvaard, maar willen de invoering 
van deze maatregelen uitstellen of willen dat wordt gezorgd voor "grandfathering" van bestaande 
activa. In hun argumentatie verwijzen ze naar de mogelijke gevolgen voor de 
kredietverleningscapaciteit en de reële economie. De rapporteur erkent het centrale belang van 
de bevordering van een sterk herstel, en heeft bijgevolg aandachtig geluisterd naar deze 
bezorgdheden. Drie belangrijke feiten moeten echter worden overwogen:

1. Deze maatregelen zijn ontworpen om de huidige onderschatting van de risico's in de 
handelsportefeuille en van hersecuritisaties te corrigeren. Indien dit niet wordt gecorrigeerd, 
zou dit leiden tot nieuwe kwetsbaarheden op de balans van banken en zouden bestaande 
kwetsbaarheden onvoldoende worden gedekt. Er kan geen twijfel over bestaan dat we tijdig 
vooruitgang moeten boeken op het vlak van deze maatregelen, of grote banken zullen 
opnieuw het risico lopen om failliet te gaan.

2. Activa in de handelsportefeuille werden, in vergelijking met leningen in de 
beleggingsportefeuille, "ondergewaardeerd" met betrekking tot de kosten voor het aanhouden 
van kapitaal ter dekking ervan, waardoor de nadruk te zeer kwam te liggen op 
handelsactiviteiten met een hoger risico. Zorgen voor een betere overeenstemming met de 
kosten zal deze buitensporige nadruk algemeen genomen verminderen, en geen beperking van 
de kredietverleningsactiviteit aanmoedigen.

3. De belangrijkste elementen van het voorstel werden tijdens de eerste helft van 2009 
goedgekeurd in de context van het Bazels Comité, waardoor de banken meer dan 18 maanden 
de tijd hadden om de in het vooruitzicht gestelde datum van uitvoering te halen. Nadat deze 
maatregelen werden goedgekeurd, hebben de banken, hoewel ze de proportie ervan ietwat 
hebben beperkt, een aanzienlijk deel van hun inkomsten van 2009 besteed aan dividenden en 
bonussen voor personeel, hiermee aangevend dat ze er zelf van overtuigd zijn dat ze de 
verplichtingen van Bazel kunnen naleven.

De rapporteur onderschrijft bijgevolg de voorstellen van de Commissie die zorgen voor de 
uitvoering van de in het Bazels Comité overeengekomen maatregelen. De rapporteur stelt 
amendementen voor op drie gebieden:

Ten eerste is het nodig om ervoor te zorgen dat de beslissing van het Bazels Comité om 
correlatiehandel uit te sluiten van de nieuwe vereisten met betrekking tot de handelsportefeuille 
wordt weerspiegeld.

Ten tweede lopen er momenteel onderhandelingen binnen het Bazels Comité over een minimum 
kapitaalvereiste voor correlatiehandel. Aangezien dit nog niet volledig is onderzocht, is het 
voorbarig om dergelijke bepaling in te voeren. De rapporteur stelt bijgevolg gedelegeerde 
bevoegdheden voor om een ondergrens in te voeren, indien hier binnen het Bazels Comité 
overeenstemming over wordt bereikt.
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Ten derde dient te worden opgemerkt dat het Commissievoorstel om due diligence met 
betrekking tot uiterst complexe hersecuritisaties te onderwerpen aan voorafgaande goedkeuring 
door de toezichthouder sterk onderbouwd is. Het gebrek aan due diligence bij de banken heeft 
geleid tot een grote blootstelling aan risico's die niet volledig werden begrepen, wat een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij de crisis. Het is echter van wezenlijk belang te kunnen 
beschikken over een duidelijke en waterdichte definitie van dergelijke hersecuritisaties om te 
zorgen voor rechtszekerheid en om te voorkomen dat toezichthouders worden overmand door 
een bijkomende hoeveelheid werk. De maatregel zou bijgevolg afhankelijk moeten zijn van de 
goedkeuring door het Parlement van een definitie, in overeenstemming met de procedure voor 
gedelegeerde handelingen.

Sterkere parlementaire controle

De Commissie onderhandelt namens de EU binnen het Bazels Comité. Het is niet aanvaardbaar 
dat de democratische instellingen van de EU geen betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan dit 
proces, met name wanneer wordt onderhandeld over de fundamentele (eerder politieke dan 
technische) hervormingen die momenteel worden besproken binnen het Bazels Comité. CRD 2 
bevat een herzieningsclausule die de Commissie verplicht om vóór eind 2009 verslag uit te 
brengen over deze bredere hervormingen. Er wordt momenteel een omvattende evaluatie 
uitgevoerd. Het is van wezenlijk belang dat de Commissie, na afronding van deze evaluatie, 
maar voorafgaand aan het bereiken van overeenstemming over deze kwesties binnen het Bazels 
Comité, een betekenisvolle dialoog aangaat met het Parlement om ervoor te zorgen dat ze 
onderhandelt op basis van een duidelijk democratisch mandaat.


