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AMENDEMENTEN 

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging -1 (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) De duidelijke rechtsgrond voor de 

creatie van een gemeenschappelijk 

afwikkelingsmechanisme en een Europees 

depositoverzekeringsstelsel betekent dat 

gebruik moet worden gemaakt van het 

rechtskader van de Unie en dat het niet 

nodig is een beroep te doen op 

intergouvernementele akkoorden. 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Met het oog op het parallellisme 

met het GTM en het GAM moet het 

Europees depositoverzekeringsstelsel van 

toepassing zijn op de deelnemende 

lidstaten. Banken die gevestigd zijn in de 

lidstaten die niet aan het GTM deelnemen, 

mogen niet aan het Europees 

depositoverzekeringsstelsel onderworpen 

zijn. Zolang het toezicht in een lidstaat zich 

buiten het GTM blijft voltrekken, moet die 

lidstaat verantwoordelijk blijven voor de 

bescherming van deposanten tegen de 

gevolgen van de insolventie van een 

kredietinstelling. Zodra een lidstaat zich bij 

het GTM aansluit, moet hij ook 

automatisch aan het Europees 

depositoverzekeringsstelsel worden 

onderworpen. Uiteindelijk kan het 

Europees depositoverzekeringsstelsel zich 

eventueel uitstrekken tot de gehele interne 

(14) Met het oog op het parallellisme 

met het GTM en het GAM moet het 

Europees depositoverzekeringsstelsel van 

toepassing zijn op de deelnemende 

lidstaten. Banken die gevestigd zijn in de 

lidstaten die niet aan het GTM deelnemen, 

mogen niet aan het Europees 

depositoverzekeringsstelsel onderworpen 

zijn. Zolang het toezicht in een lidstaat zich 

buiten het GTM blijft voltrekken, moet die 

lidstaat verantwoordelijk blijven voor de 

bescherming van deposanten tegen de 

gevolgen van de insolventie van een 

kredietinstelling. Zodra een lidstaat zich bij 

het GTM aansluit, is hij automatisch 

verplicht toe te treden tot de derde pijler 

van de bankenunie. Om een soepele 

overgang te kunnen waarborgen en een 

oneerlijke belasting van de aan het 

Europees depositoverzekeringsstelsel ten 
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markt. grondslag liggende 

financieringsregelingen te voorkomen, 

verdient het echter de aanbeveling om 

overgangsregelingen vast te stellen voor 

de financiële deelname van landen die na 

inwerkingtreding van deze verordening 

toetreden tot het Europees 

depositoverzekeringsstelsel. In het kader 

van deze regelingen moet de situatie in de 

betrokken lidstaat in aanmerking worden 

genomen, waarbij terdege rekening wordt 

gehouden met de conjunctuurcyclus en 

actuele uitbetalingsgebeurtenissen of 

maatregelen ter financiering van 

afwikkelingen, alsook met de fase van het 

Europees depositoverzekeringsstelsel 

waarin de lidstaat toetreedt. Uiteindelijk 

kan het Europees 

depositoverzekeringsstelsel zich eventueel 

uitstrekken tot de gehele interne markt. 

Motivering 

Het is belangrijk rekening te houden met de fase waarin landen toetreden, zodat 

overgangsmaatregelen voor hun financiële deelname aan het Europees 

depositoverzekeringsstelsel overwogen kunnen worden, waarbij ruimschoots aandacht wordt 

besteed aan punten als de conjunctuurcyclus, actuele uitbetalingsgebeurtenissen of 

maatregelen ter financiering van afwikkelingen. 

 

Amendement   3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Om een gelijk speelveld binnen de 

gehele interne markt te waarborgen, strookt 

deze verordening met Richtlijn 

2014/49/EU. Zij vult de voorschriften en 

beginselen van die richtlijn aan om ervoor 

te zorgen dat het Europees 

depositoverzekeringsstelsel goed werkt en 

dat daarvoor passende financiering 

beschikbaar is. Het materiële recht inzake 

depositogarantie dat binnen het kader van 

het Europees depositoverzekeringsstelsel 

moet worden toegepast, zal dus stroken 

(15) Om een gelijk speelveld binnen de 

gehele interne markt te waarborgen, strookt 

deze verordening met Richtlijn 

2014/49/EU. Zij vult de voorschriften en 

beginselen van die richtlijn aan om ervoor 

te zorgen dat het Europees 

depositoverzekeringsstelsel goed werkt en 

dat daarvoor passende financiering 

beschikbaar is. Hoofddoel met het 

Europees depositoverzekeringsstelsel is 

het effectieve depositogarantiekader te 

verbeteren, om deposanten te beschermen 
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met het materiële recht dat toepasselijk is 

door de nationale depositogarantiestelsels 

of de aangewezen autoriteiten van de niet-

deelnemende lidstaten, geharmoniseerd 

door middel van Richtlijn 2014/49/EU. 

tegen de gevolgen van het onbeschikbaar 

worden van deposito's. Het doel is een 

gelijk beschermingsniveau te bieden aan 

alle deposanten van kredietinstellingen 

die bij de deelnemende 

depositogarantiestelsels zijn aangesloten. 

Het materiële recht inzake depositogarantie 

dat binnen het kader van het Europees 

depositoverzekeringsstelsel moet worden 

toegepast, zal dus stroken met het materiële 

recht dat toepasselijk is door de nationale 

depositogarantiestelsels of de aangewezen 

autoriteiten van de niet-deelnemende 

lidstaten, geharmoniseerd door middel van 

Richtlijn 2014/49/EU. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis.  In het geval dat een lidstaat die de 

euro niet als munt heeft nauwe 

samenwerking aangaat met de ECB 

overeenkomstig artikel 7 van Verordening 

(EU) 1024/2013, neemt de 

afwikkelingsraad in overeenstemming met 

de betrokken lidstaat en binnen drie 

maanden nadat het besluit tot het 

aangaan van nauwe samenwerking is 

genomen, een besluit over de 

gedetailleerde regelingen voor, en 

eventuele voorwaarden voor de 

overdracht aan het 

depositoverzekeringsfonds van bijdragen, 

respectievelijk vooraf vastgestelde 

deelbedragen, aan 

depositogarantiestelsels die in de 

betrokken lidstaat officieel erkend zijn 

door de bij deze depositogarantiestelsels 

aangesloten kredietinstellingen, waarbij 

de depositogarantiestelsels deze bijdragen 

hebben geaccumuleerd sinds de 

inwerkingtreding van deze verordening, 
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overeenkomstig het in artikel 41j 

vastgelegde financieringstraject;  

 Bij de vaststelling van gedetailleerde 

regelingen voor de berekening van de 

over te dragen bedragen en het tijdplan 

voor de overdracht, wordt terdege 

toegezien op een soepele overgang van de 

in de betreffende lidstaat erkende 

depositogarantiestelsels naar het 

Europees depositoverzekeringsstelsel, 

waarbij tevens de fase van het Europees 

depositoverzekeringsstelsel waarin de 

lidstaat toetreedt, alsook omstandigheden 

zoals de huidige conjunctuurcyclus en 

actuele uitbetalingsgebeurtenissen of 

maatregelen ter financiering van 

afwikkelingen in aanmerking worden 

genomen.  

Motivering 

Wanneer de ECB en een lidstaat nauwe samenwerking aangaan, valt de lidstaat onder alle 

pijlers van de bankenunie, met inbegrip van het Europees depositoverzekeringsstelsel. Om 

een soepele overgang van een depositogarantiestelsel naar het Europees 

depositoverzekeringsstelsel te kunnen garanderen, dient deze geleidelijk te verlopen, waarbij 

rekening wordt gehouden met de economische omstandigheden van het land, zijn 

depositogarantiestelsels en de fase van het Europees depositoverzekeringsstelsel waarin 

nauwe samenwerking wordt aangegaan. De bepalingen van dit artikel komen grotendeels 

overeen met de bepalingen die van toepassing zijn bij beëindiging van de nauwe 

samenwerking. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 34 – lid 5 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (9 bis) Artikel 34, lid 5, wordt vervangen 

door: 

"5. De afwikkelingsraad, de ECB, de 

nationale bevoegde autoriteiten en de 

nationale afwikkelingsautoriteiten kunnen 

memoranda van overeenstemming 

opstellen met een procedure voor de 

"5. De afwikkelingsraad, de ECB, de 

nationale bevoegde autoriteiten, de 

nationale afwikkelingsautoriteiten en de op 

grond van Richtlijn 2014/59/EU 

benoemde nationale autoriteiten kunnen 
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uitwisseling van informatie. De 

uitwisseling van informatie tussen de 

afwikkelingsraad, de ECB, de nationale 

bevoegde autoriteiten en de nationale 

afwikkelingsautoriteiten wordt niet 

beschouwd als schending van de vereisten 

inzake beroepsgeheim". 

memoranda van overeenstemming 

opstellen met een procedure voor de 

uitwisseling van informatie. De 

uitwisseling van informatie tussen de 

afwikkelingsraad, de ECB, de nationale 

bevoegde autoriteiten, de nationale 

afwikkelingsautoriteiten en de op grond 

van Richtlijn 2014/59/EU benoemde 

nationale autoriteiten wordt niet 

beschouwd als schending van de vereisten 

inzake beroepsgeheim". "; 

Motivering 

Hiermee wordt wijziging van artikel 34 van Verordening (EU) nr. 806/2014 beoogd, om de op 

grond van Richtlijn 2014/49/EU benoemde nationale autoriteiten toe te voegen aan de lijst 

autoriteiten die uitdrukkelijk bevoegd zijn tot het opstellen van memoranda van 

overeenstemming betreffende de uitwisseling van informatie, zodat er voor een dergelijke 

informatie-uitwisseling gegarandeerd een solide rechtsgrond bestaat en deze niet beschouwd 

kan worden als een inbreuk op de verplichting tot het bewaren van het beroepsgeheim. 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 decies – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uitsluiting van dekking door het Europees 

depositoverzekeringsstelsel 

Procedure voor een uitsluiting van 

dekking door het Europees 

depositoverzekeringsstelsel 

Motivering 

Om in het licht van de enorme weerslag van een uitsluiting op de bankensector in de lidstaat 

rechtszekerheid te garanderen, moet de procedure voor een uitsluiting gedetailleerder 

worden vastgelegd. Daarbij hoort een beoordeling van de inbreuk door de Commissie en de 

mogelijkheid voor het depositogarantiestelsel en de nationale autoriteiten om corrigerende 

maatregelen te nemen. Een volledige uitsluiting moet slechts dan worden overwogen wanneer 

deze in verhouding staat tot de inbreuk en alleen worden opgelegd wanneer binnen een 

vooraf vastgestelde termijn geen uitvoering wordt gegeven aan de tussentijdse 

handhavingsmaatregelen. Voor minder zwaarwegende inbreuken kan een financiële sanctie 

worden opgelegd. 
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Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 decies – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1.  Een deelnemend 

depositogarantiestelsel wordt niet gedekt 

door het Europees 

depositoverzekeringsstelsel in de 

herverzekeringsfase, de 

medeverzekeringfase of de fase van 

volledige verzekering indien de 

Commissie, op eigen initiatief of op 

verzoek van de afwikkelingsraad of een 

deelnemende lidstaat, besluit en de 

afwikkelingsraad dienovereenkomstig 

informeert dat voldaan is aan ten minste 

één van de volgende voorwaarden tot 

uitsluiting: 

1.  Een deelnemend 

depositogarantiestelsel wordt niet gedekt 

door het Europees 

depositoverzekeringsstelsel indien de 

Commissie, op eigen initiatief of op 

verzoek van de afwikkelingsraad of een 

deelnemende lidstaat, een 

uitsluitingsprocedure inleidt en afsluit. 

Een dergelijke procedure kan worden 

ingeleid wanneer de Commissie van 

mening is dat voldaan is aan ten minste 

één van de volgende voorwaarden tot 

uitsluiting: 

a)  het deelnemende 

depositogarantiestelsel is de verplichtingen 

uit hoofde van deze verordening of de 

artikelen 4, 6, 7 of 10 van Richtlijn 

2014/49/EU niet nagekomen; 

a)  het deelnemende 

depositogarantiestelsel is de verplichtingen 

uit hoofde van deze verordening of de 

artikelen 4, 6, 7 of 10 van Richtlijn 

2014/49/EU niet nagekomen; 

b)  het deelnemende 

depositogarantiestelsel, de in artikel 3 van 

Richtlijn 2014/49/EU bedoelde relevante 

administratieve autoriteit of een andere 

relevante autoriteit van de betrokken 

lidstaat heeft in verband met een bepaalde 

aanvraag tot dekking door het Europees 

depositoverzekeringsstelsel gehandeld op 

een manier die strijdig is met het beginsel 

van loyale samenwerking dat in artikel 4, 

lid 3, van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie is neergelegd. 

b)  het deelnemende 

depositogarantiestelsel, de in artikel 3 van 

Richtlijn 2014/49/EU bedoelde relevante 

administratieve autoriteit of een andere 

relevante autoriteit van de betrokken 

lidstaat heeft in verband met een bepaalde 

aanvraag tot dekking door het Europees 

depositoverzekeringsstelsel gehandeld op 

een manier die strijdig is met het beginsel 

van loyale samenwerking dat in artikel 4, 

lid 3, van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie is neergelegd. 

Motivering 

Om in het licht van de enorme weerslag van een uitsluiting op de bankensector in de lidstaat 

rechtszekerheid te garanderen, moet de procedure voor een uitsluiting gedetailleerder 

worden vastgelegd. Daarbij hoort een beoordeling van de inbreuk door de Commissie en de 

mogelijkheid voor het depositogarantiestelsel en de nationale autoriteiten om corrigerende 

maatregelen te nemen. Een volledige uitsluiting moet slechts dan worden overwogen wanneer 
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deze in verhouding staat tot de inbreuk en alleen worden opgelegd wanneer binnen een 

vooraf vastgestelde termijn geen uitvoering wordt gegeven aan de tussentijdse 

handhavingsmaatregelen. Voor minder zwaarwegende inbreuken kan een financiële sanctie 

worden opgelegd. 

Amendement   8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 decies – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De afwikkelingsraad ziet er 

doorlopend op toe of zich ten minste één 

van de in de punten a) en b) van lid 1 

genoemde gevallen voordoet. Indien de 

afwikkelingsraad vaststelt dat zich ten 

minste één van deze gevallen voordoet, 

brengt hij de Commissie hiervan 

onmiddellijk op de hoogte. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 decies – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.  Indien een deelnemend 

depositogarantiestelsel reeds financiering 

heeft ontvangen en er aan ten minste één 

van de in lid 1 bedoelde voorwaarden tot 

uitsluiting met betrekking tot een 

uitbetalingsgebeurtenis of gebruik in 

afwikkeling voldaan is, kan de Commissie 

gehele of gedeeltelijke terugbetaling van 

de financiering aan het 

depositoverzekeringsfonds gelasten. 

2.  Wanneer de Commissie van 

mening is dat aan ten minste één van de 

uitsluitingsvoorwaarden is voldaan, doet 

zij het depositogarantiestelsel en de in de 

zin van punt 18 van artikel 2 van Richtlijn 

2014/49/EU benoemde autoriteit van de 

deelnemende lidstaat een 

ingebrekestelling toekomen, alsmede de 

nationale bevoegde autoriteit of 

autoriteiten. Tevens brengt zij de 

betrokken lidstaat of lidstaten op de 

hoogte. In dit schrijven zet de Commissie 

uiteen waarom zij van mening is dat een 

uitsluitingsprocedure overeenkomstig lid 

1 ingeleid kan worden. Binnen twee 

maanden na ontvangst van deze 
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ingebrekestelling doet de benoemde 

autoriteit, in nauwe samenwerking met 

het betrokken depositogarantiestelsel en 

de bevoegde nationale autoriteit, haar 

standpunt aan de Commissie toekomen. 

De benoemde autoriteit neemt 

onmiddellijk corrigerende maatregelen 

om de vastgestelde tekortkomingen aan te 

pakken en ziet erop toe dat de redenen 

voor de inleiding van een 

uitsluitingsprocedure, zoals bedoeld in 

lid 1, niet langer van toepassing zijn. In 

haar antwoord zet de benoemde autoriteit 

gedetailleerd uiteen welke maatregelen zij 

beoogt te nemen om deze doelstelling te 

halen.  

Motivering 

Om in het licht van de enorme weerslag van een uitsluiting op de bankensector in de lidstaat 

rechtszekerheid te garanderen, moet de procedure voor een uitsluiting gedetailleerder 

worden vastgelegd. Daarbij hoort een beoordeling van de inbreuk door de Commissie en de 

mogelijkheid voor het depositogarantiestelsel en de nationale autoriteiten om corrigerende 

maatregelen te nemen. Een volledige uitsluiting moet slechts dan worden overwogen wanneer 

deze in verhouding staat tot de inbreuk en alleen worden opgelegd wanneer binnen een 

vooraf vastgestelde termijn geen uitvoering wordt gegeven aan de tussentijdse 

handhavingsmaatregelen. Voor minder zwaarwegende inbreuken kan een financiële sanctie 

worden opgelegd. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 decies – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis.  Wanneer de Commissie, na 

beoordeling van het antwoord en na 

raadpleging van de afwikkelingsraad, van 

mening is dat zij onvoldoende garantie 

heeft gekregen dat de in de 

ingebrekestelling genoemde zorgpunten 

worden aangepakt, kan zij financiële 

sancties overeenkomstig lid 7 opleggen. 

Tevens kan zij het depositogarantiestelsel, 

de benoemde autoriteit van de 
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deelnemende lidstaat en de bevoegde 

nationale autoriteit een met redenen 

omkleed advies doen toekomen waarin zij 

worden verplicht om binnen een redelijk 

tijdsbestek te garanderen dat de redenen 

voor de inleiding van een 

uitsluitingspocedure, zoals bedoeld in lid 

1, niet langer van toepassing zijn.  

Motivering 

Om in het licht van de enorme weerslag van een uitsluiting op de bankensector in de lidstaat 

rechtszekerheid te garanderen, moet de procedure voor een uitsluiting gedetailleerder 

worden vastgelegd. Daarbij hoort een beoordeling van de inbreuk door de Commissie en de 

mogelijkheid voor het depositogarantiestelsel en de nationale autoriteiten om corrigerende 

maatregelen te nemen. Een volledige uitsluiting moet slechts dan worden overwogen wanneer 

deze in verhouding staat tot de inbreuk en alleen worden opgelegd wanneer binnen een 

vooraf vastgestelde termijn geen uitvoering wordt gegeven aan de tussentijdse 

handhavingsmaatregelen. Voor minder zwaarwegende inbreuken kan een financiële sanctie 

worden opgelegd. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 decies – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter.  Financiële sancties zoals bedoeld 

in lid 2 bis worden niet opgelegd wanneer 

niet-nakoming van de verplichtingen op 

het individuele handelen van de betrokken 

bestuurlijke autoriteit of van andere 

betrokken autoriteiten van de respectieve 

lidstaat, zoals bedoeld in lid 1, onder b), is 

terug te voeren. 

Motivering 

Om in het licht van de enorme weerslag van een uitsluiting op de bankensector in de lidstaat 

rechtszekerheid te garanderen, moet de procedure voor een uitsluiting gedetailleerder 

worden vastgelegd. Daarbij hoort een beoordeling van de inbreuk door de Commissie en de 

mogelijkheid voor het depositogarantiestelsel en de nationale autoriteiten om corrigerende 

maatregelen te nemen. Een volledige uitsluiting moet slechts dan worden overwogen wanneer 

deze in verhouding staat tot de inbreuk en alleen worden opgelegd wanneer binnen een 

vooraf vastgestelde termijn geen uitvoering wordt gegeven aan de tussentijdse 
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handhavingsmaatregelen. Voor minder zwaarwegende inbreuken kan een financiële sanctie 

worden opgelegd. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 decies – lid 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quater.  Wanneer het 

depositogarantiestelsel of de benoemde 

nationale autoriteit de verplichtingen niet 

nakomen binnen de in het met redenen 

omkleed advies gestelde termijn, kan de 

Commissie de uitsluitingsprocedure 

beëindigen door een definitief besluit te 

nemen over uitsluiting van dekking door 

het Europees depositoverzekeringsstelsel. 

De Commissie stelt het Europees 

Parlement, de betrokken lidstaat of 

lidstaten en de afwikkelingsraad 

onverwijld op de hoogte van dit besluit. 

Motivering 

Om in het licht van de enorme weerslag van een uitsluiting op de bankensector in de lidstaat 

rechtszekerheid te garanderen, moet de procedure voor een uitsluiting gedetailleerder 

worden vastgelegd. Daarbij hoort een beoordeling van de inbreuk door de Commissie en de 

mogelijkheid voor het depositogarantiestelsel en de nationale autoriteiten om corrigerende 

maatregelen te nemen. Een volledige uitsluiting moet slechts dan worden overwogen wanneer 

deze in verhouding staat tot de inbreuk en alleen worden opgelegd wanneer binnen een 

vooraf vastgestelde termijn geen uitvoering wordt gegeven aan de tussentijdse 

handhavingsmaatregelen. Voor minder zwaarwegende inbreuken kan een financiële sanctie 

worden opgelegd. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 decies – lid 2 quinquies (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quinquies.  De Commissie kan in ieder 

stadium formeel besluiten de 

uitsluitingsprocedure te beëindigen 

wanneer zij tot de conclusie komt dat het 

depositogarantiestelsel of de benoemde 

nationale autoriteit de niet-nakoming op 

bevredigende wijze heeft gecorrigeerd en 

niet langer voldoet aan de voorwaarden 

voor uitsluiting. De Commissie stelt het 

Europees Parlement, de betrokken lidstaat 

of lidstaten en de afwikkelingsraad op de 

hoogte van dit besluit. 

Motivering 

Om in het licht van de enorme weerslag van een uitsluiting op de bankensector in de lidstaat 

rechtszekerheid te garanderen, moet de procedure voor een uitsluiting gedetailleerder 

worden vastgelegd. Daarbij hoort een beoordeling van de inbreuk door de Commissie en de 

mogelijkheid voor het depositogarantiestelsel en de nationale autoriteiten om corrigerende 

maatregelen te nemen. Een volledige uitsluiting moet slechts dan worden overwogen wanneer 

deze in verhouding staat tot de inbreuk en alleen worden opgelegd wanneer binnen een 

vooraf vastgestelde termijn geen uitvoering wordt gegeven aan de tussentijdse 

handhavingsmaatregelen. Voor minder zwaarwegende inbreuken kan een financiële sanctie 

worden opgelegd. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 decies – lid 2 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 sexies.  Indien een deelnemend 

depositogarantiestelsel reeds financiering 

heeft ontvangen en er aan ten minste één 

van de in lid 1 bedoelde voorwaarden tot 

uitsluiting met betrekking tot een 

uitbetalingsgebeurtenis of gebruik in 

afwikkeling voldaan is, kan de Commissie 

na beëindiging van de 

uitsluitingsprocedure gehele of 

gedeeltelijke terugbetaling van de 

financiering aan het 
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depositoverzekeringsfonds gelasten. 

Motivering 

Om in het licht van de enorme weerslag van een uitsluiting op de bankensector in de lidstaat 

rechtszekerheid te garanderen, moet de procedure voor een uitsluiting gedetailleerder 

worden vastgelegd. Daarbij hoort een beoordeling van de inbreuk door de Commissie en de 

mogelijkheid voor het depositogarantiestelsel en de nationale autoriteiten om corrigerende 

maatregelen te nemen. Een volledige uitsluiting moet slechts dan worden overwogen wanneer 

deze in verhouding staat tot de inbreuk en alleen worden opgelegd wanneer binnen een 

vooraf vastgestelde termijn geen uitvoering wordt gegeven aan de tussentijdse 

handhavingsmaatregelen. Voor minder zwaarwegende inbreuken kan een financiële sanctie 

worden opgelegd. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 decies – lid 2 septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 septies.  Na raadpleging van de 

EBA stelt de Commissie overeenkomstig 

artikel 93 gedelegeerde handelingen vast 

ter aanvulling van deze verordening, 

waarin gedetailleerde voorschriften 

worden vastgelegd voor methodologie, 

procedure en voorwaarden met betrekking 

tot: 

 a)  het opleggen van de in lid 2 bis 

bedoelde financiële sancties, 

overeenkomstig de relevante bepalingen 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie; en 

 b)  de terugbetaling van de middelen 

die zijn ontvangen van de bij het 

uitgesloten depositogarantiestelsel 

aangesloten kredietinstellingen aan dit 

depositogarantiestelsel na beëindiging van 

de uitsluitingsprocedure. 

Motivering 

Om in het licht van de enorme weerslag van een uitsluiting op de bankensector in de lidstaat 

rechtszekerheid te garanderen, moet de procedure voor een uitsluiting gedetailleerder 
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worden vastgelegd. Daarbij hoort een beoordeling van de inbreuk door de Commissie en de 

mogelijkheid voor het depositogarantiestelsel en de nationale autoriteiten om corrigerende 

maatregelen te nemen. Een volledige uitsluiting moet slechts dan worden overwogen wanneer 

deze in verhouding staat tot de inbreuk en alleen worden opgelegd wanneer binnen een 

vooraf vastgestelde termijn geen uitvoering wordt gegeven aan de tussentijdse 

handhavingsmaatregelen. Voor minder zwaarwegende inbreuken kan een financiële sanctie 

worden opgelegd. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 41 undecies – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.  Na overleg met de 

afwikkelingsraad kan de Commissie een 

afwijking van de in lid 1 vastgestelde 

vereisten goedkeuren om naar behoren 

gemotiveerde redenen die verband houden 

met de conjunctuurcyclus in de betrokken 

lidstaat, het mogelijke effect van 

procyclische bijdragen, of met een 

uitbetalingsgebeurtenis op nationaal 

niveau. Dergelijke afwijkingen moeten 

tijdelijk zijn en kunnen worden 

onderworpen aan het vervullen van 

bepaalde voorwaarden. 

2. Na overleg met de 

afwikkelingsraad kan de Commissie een 

afwijking van de in lid 1 vastgestelde 

vereisten goedkeuren om naar behoren 

gemotiveerde redenen die verband houden 

met de conjunctuurcyclus in de betrokken 

lidstaat, het mogelijke effect van 

procyclische bijdragen, of met een 

uitbetalingsgebeurtenis of maatregel ter 

financiering van afwikkelingen op 

nationaal niveau. De Commissie brengt het 

Parlement op de hoogte van haar 

voornemen toestemming te geven voor een 

afwijking, en doet het Parlement, voor 

zover relevant, het advies van de 

afwikkelingsraad toekomen. Dergelijke 

afwijkingen moeten tijdelijk zijn en kunnen 

worden onderworpen aan het vervullen van 

bepaalde voorwaarden. In het kader van 

deze afwijkingen moet de economische en 

financiële situatie van de betrokken 

lidstaat in aanmerking worden genomen, 

de financiële draagkracht van zijn 

depositogarantiestelsels, alsmede de fase 

van het Europees 

depositoverzekeringsstelsel waarin de 

lidstaat toetreedt.  

Motivering 

Het is belangrijk rekening te houden met de fase waarin landen toetreden, zodat 
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overgangsmaatregelen overwogen kunnen worden voor hun financiële deelname aan het 

Europees depositoverzekeringsstelsel, ook in gevallen waarin toestemming is gegeven voor 

een afwijking van het financieringsplan, waarbij ruimschoots aandacht wordt besteed aan 

punten als de conjunctuurcyclus, actuele uitbetalingsgebeurtenissen of maatregelen ter 

financiering van afwikkelingen. In gevallen waarin toestemming gegeven moet worden voor 

een afwijking wordt het Parlement op de hoogte gebracht en krijgt het toegang tot het advies 

van de afwikkelingsraad, voor zover dit gegeven is. 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 51 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De afwikkelingsraad komt ten 

minste tweemaal per jaar in gewone 

gezamenlijke plenaire vergadering bijeen. 

Daarnaast komt de afwikkelingsraad bijeen 

op initiatief van de voorzitter of op verzoek 

van ten minste een derde van zijn leden. De 

vertegenwoordiger van de Commissie kan 

de voorzitter verzoeken om een 

vergadering van de afwikkelingsraad in 

zijn gezamenlijke plenaire vergadering of 

in zijn GAM-plenaire vergadering 

respectievelijk zijn plenaire vergadering 

met betrekking tot het Europees 

depositoverzekeringsstelsel bijeen te 

roepen. Indien de voorzitter niet tijdig een 

vergadering bijeenroept, legt hij of zij 

schriftelijk uit waarom.  

2. De afwikkelingsraad komt ten 

minste tweemaal per jaar in gewone 

gezamenlijke plenaire vergadering bijeen. 

Daarnaast komt de afwikkelingsraad bijeen 

op initiatief van de voorzitter of op verzoek 

van ten minste een derde van zijn leden. De 

vertegenwoordiger van de Commissie of de 

vertegenwoordiger van de ECB kan de 

voorzitter verzoeken om een vergadering 

van de afwikkelingsraad in zijn 

gezamenlijke plenaire vergadering of in 

zijn GAM-plenaire vergadering 

respectievelijk zijn plenaire vergadering 

met betrekking tot het Europees 

depositoverzekeringsstelsel bijeen te 

roepen. Indien de voorzitter niet tijdig een 

vergadering bijeenroept, legt hij of zij 

schriftelijk uit waarom.  

Motivering 

In het licht van de expertise van de ECB en gezien het feit dat een vertegenwoordiger van de 

ECB tezamen met een vertegenwoordiger van de Commissie aanwezig is als permanente 

waarnemer bij de bestuursvergaderingen en de plenaire vergaderingen van de 

afwikkelingsraad, aan dezelfde debatten mag deelnemen en toegang tot dezelfde documenten 

heeft als zijn Commissiecollega, lijkt het gerechtvaardigd de vertegenwoordiger van de ECB 

de bevoegdheid toe te kennen om te verzoeken tot het bijeenroepen van buitengewone 

vergaderingen van de afwikkelingsraad, waarmee hij dezelfde rechten krijgt als de 

vertegenwoordiger van de Commissie. 

 

Amendement   18 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 33 bis (nieuw) 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 67 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 bis) In artikel 67 wordt het 

volgende lid 4 bis toegevoegd: 

 "4 bis. Alle noodzakelijke bepalingen van 

de overeenkomst die nodig zijn voor de 

behoorlijke werking van het GAM worden 

uiterlijk binnen twee jaar na 

inwerkingtreding opgenomen in deze 

verordening."; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – punt 39 – letter a 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 93 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.  De in artikel 19, lid 8, artikel 65, lid 

5, artikel 69, lid 5, artikel 71, lid 3, artikel 

74 ter, lid 5, artikel 74 quater, lid 5, artikel 

74 quinquies, lid 4, en artikel 75, lid 4, 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt 

voor onbepaalde tijd toegekend met ingang 

van de in artikel 99 bedoelde toepasselijke 

data; 

2.  De in artikel 19, lid 8, artikel 41 

decies, lid 2 septies, artikel 65, lid 5, artikel 

69, lid 5, artikel 71, lid 3, artikel 74 ter, lid 

5, artikel 74 quater, lid 5, artikel 74 

quinquies, lid 4, en artikel 75, lid 4, 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt 

voor onbepaalde tijd toegekend met ingang 

van de in artikel 99 bedoelde toepasselijke 

data. 

Motivering 

Dit amendement houdt verband met amendement 15, lid 8. 
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Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 39 – letter b 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 93 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4.  Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 19, lid 8, artikel 65, lid 5, 

artikel 69, lid 5, artikel 71, lid 3, artikel 74 

ter, lid 5, artikel 74 quater, lid 5, artikel 74 

quinquies, lid 4, en artikel 75, lid 4, 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 

tijde intrekken. Een besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

4.  Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 19, lid 8, artikel 41 decies, 

lid 2 septies, artikel 65, lid 5, artikel 69, lid 

5, artikel 71, lid 3, artikel 74 ter, lid 5, 

artikel 74 quater, lid 5, artikel 74 

quinquies, lid 4, en artikel 75, lid 4, 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 

tijde intrekken. Een besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

Motivering 

Dit amendement houdt verband met amendement 15. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 39 – letter c 

Verordening (EU) nr. 806/2014 

Artikel 93 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6.  Een overeenkomstig artikel 19, lid 

8, artikel 65, lid 5, artikel 69, lid 5, artikel 

71, lid 3, artikel 74 ter, lid 5, artikel 74 

quater, lid 5, artikel 74 quinquies, lid 4, en 

artikel 75, lid 4, vastgestelde gedelegeerde 

handeling treedt alleen in werking indien 

het Europees Parlement noch de Raad 

daartegen binnen een termijn van drie 

6.  Een overeenkomstig artikel 19, lid 

8, artikel 41 decies, lid 2 septies, artikel 

65, lid 5, artikel 69, lid 5, artikel 71, lid 3, 

artikel 74 ter, lid 5, artikel 74 quater, lid 5, 

artikel 74 quinquies, lid 4, en artikel 75, lid 

4, vastgestelde gedelegeerde handeling 

treedt alleen in werking indien het 

Europees Parlement noch de Raad 
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maanden na de kennisgeving van de 

handeling aan het Europees Parlement en 

de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 

zowel het Europees Parlement als de Raad 

voor het verstrijken van die termijn de 

Commissie hebben medegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 

termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met drie 

maanden verlengd. 

daartegen binnen een termijn van drie 

maanden na de kennisgeving van de 

handeling aan het Europees Parlement en 

de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 

zowel het Europees Parlement als de Raad 

voor het verstrijken van die termijn de 

Commissie hebben medegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 

termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met drie 

maanden verlengd. 

Motivering 

Dit amendement houdt verband met amendement 15. 
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