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NL In verscheidenheid verenigd NL

10.6.2020 A9-0113/1

Amendement 1
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0113/2020
Jonás Fernández
Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft 
aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD)) 

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 0 (nieuw)
Verordening (EU) nr. 575/2013
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(0) in artikel 2 
worden de volgende leden ingevoegd:
“1 bis. Onverminderd de in Richtlijn 
2013/36/EU uiteengezette bevoegdheden 
en procedures worden variabele 
beloningen, uitkeringen uit hoofde van 
discretionair pensioen, 
aandelenterugkoop en uitkeringen of 
rentebetalingen door alle 
kredietinstellingen aan aandeelhouders, 
leden of houders van aanvullend-tier 1-
instrumenten tijdelijk door de bevoegde 
autoriteiten opgeschort, mits de 
opschorting geen wanbetaling door de 
instelling vormt. De tijdelijke opschorting 
vervalt op 1 januari 2022, tenzij de 
Commissie door middel van een 
uitvoeringshandeling vaststelt dat het 
vanwege de ernstige economische 
verstoring die door de COVID-19-crisis is 
veroorzaakt, nodig is om de tijdelijke 
opschorting met nog eens twaalf maanden 
te verlengen.
1 ter. Indien het tier 1-kernkapitaal van 
een instelling niet wordt teruggebracht tot 
een niveau dat niet langer aan het 
gecombineerde buffervereiste voldoet en 
indien de bevoegde autoriteiten 
verwachten dat tot 1 januari 2022 nog 
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steeds aan het gecombineerde 
buffervereiste zal worden voldaan, wordt 
de instelling niet aan de in lid 1 bis 
bedoelde opschortingen onderworpen.
1 quater. Alvorens de in lid 1 bis 
bedoelde uitvoeringshandeling vast te 
stellen, wint de Commissie advies in bij 
het Europees Comité voor systeemrisico’s. 
De Commissie stelt het Europees 
Parlement en de Raad vooraf in kennis 
van de vaststelling van de in lid 1 bis 
bedoelde uitvoeringshandeling.
1 quinquies. De bevoegde autoriteiten 
eisen van de kredietinstellingen die aan de 
in lid 1 bis van dit artikel bedoelde 
opschortingsmaatregelen zijn 
onderworpen dat zij binnen drie maanden 
een actieplan voorleggen met interne 
maatregelen en triggers om de soliditeit 
van een instelling te herstellen in 
overeenstemming met artikel 104 van 
Richtlijn 2013/36/EU. Het actieplan 
voorziet bovendien in een routekaart en 
een strategie om opnieuw te voldoen aan 
de toezichtvereisten uit hoofde van 
Richtlijn 2013/36/EU en deze 
verordening, en bevat daarnaast een 
uiterste termijn voor de uitvoering ervan. 
Deze actieplannen worden getoetst en 
goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten.
1 sexies. De bevoegdheid om een in 
lid 1 bis van dit artikel bedoelde 
uitvoeringshandeling vast te stellen, wordt 
toegekend aan de Commissie, die handelt 
in overeenstemming met artikel 464, 
lid 2.”.

Or. en
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10.6.2020 A9-0113/2

Amendement 2
Sven Giegold
namens de Verts/ALE-Fractie

Verslag A9-0113/2020
Jonás Fernández
Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat betreft 
aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter h bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 575/2013
Artikel 473 bis – lid 9 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) het volgende lid wordt ingevoegd: 
“9 bis. De Commissie stelt binnen 
24 maanden na de vaststelling van deze 
verordening een verslag op waarin zij de 
bepalingen van dit artikel aan een 
grondige beoordeling onderwerpt, en 
dient in voorkomend geval 
wetgevingsvoorstellen in om een 
transparant en anticyclisch kader vast te 
stellen voor de erkenning van te 
verwachten kredietverliezen.”. 

Or. en


