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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** 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 ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 

 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. 

Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 

in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 
 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende structurele maatregelen ter verbetering van de weerbaarheid van EU-

kredietinstellingen 

(COM(2014)0043 – C7-0024/2014 – 2014/0020(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2014)0043), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C7-0024/2014), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 9 april 20141, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 26 juni 20142, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0000/2015), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar 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 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Sinds het voorstel van de 

                                                 
1 PB C 451 van 16.12.2014, blz. 45. 

2 PB C 271 van 19.8.2014, blz. 87. 
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deskundigengroep op hoog niveau 

(HLEG) heeft de Unie veel wetgeving 

goedgekeurd (o.a. EMIR, MIFID2, CRR, 

CRD4, DGS en BRRD) met het oog op de 

aanpak van problemen als systeemrisico, 

te lage kapitaalvereisten, de noodzaak van 

bescherming van deposanten en het 

gebrek aan afwikkelbaarheid zonder 

gebruikmaking van financiële 

overheidssteun. Als gevolg van die nieuwe 

voorschriften en nieuwe 

toezichtsstructuren is het landschap 

veranderd en heeft het 

gemeenschappelijke rulebook voor het 

bankwezen een nieuwe basis gelegd voor 

de financiële markten in de Unie, 

waardoor een interne financiële markt en 

een functionerende kapitaalmarktenunie 

dichterbij komen. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De lopende plannen voor de 

hervorming van de bankreglementering 

zullen de weerbaarheid van de individuele 

banken maar ook van de banksector in zijn 

geheel versterken. Een beperkte deelgroep 

met daarin de grootste en meest complexe 

bankgroepen van de Unie blijft echter nog 

steeds te groot om failliet te gaan ("too big 

to fail"), te groot om te redden en te 

complex voor het beheer, het toezicht en de 

afwikkeling. Structurele hervorming is dan 

ook een belangrijke aanvulling op andere 

regelgevingsinitiatieven en -maatregelen 

omdat hiermee een uitweg wordt geboden 

om de complexiteit binnen de groep, de 

intra-groepsubsidiëring en de prikkels tot 

het nemen van buitensporige risico’s 

(4) De lopende plannen voor de 

hervorming van de bankreglementering 

zullen de weerbaarheid van de individuele 

banken maar ook van de banksector in zijn 

geheel versterken. Een beperkte deelgroep 

met daarin de grootste en meest complexe 

bankgroepen van de Unie blijft echter nog 

steeds te groot om failliet te gaan ("too big 

to fail"), te groot om te redden en te 

complex voor het beheer, het toezicht en de 

afwikkeling. Structurele hervorming, 

uitgaande van systeemrisico's die in 

andere wetgeving niet zijn voorzien of 

worden aangepakt en van de 

afwikkelbaarheid van een instelling, is 

dan ook een belangrijke aanvulling op 

andere regelgevingsinitiatieven en -
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rechtstreeks aan te pakken. Een aantal 

lidstaten hebben maatregelen genomen, of 

hebben dit voornemen, om in hun 

bankenstelsel een structurele hervorming 

door te voeren. 

maatregelen omdat hiermee een uitweg 

wordt geboden om de complexiteit binnen 

de groep, de intra-groepsubsidiëring en de 

prikkels tot het nemen van buitensporige 

risico’s rechtstreeks aan te pakken. Een 

aantal lidstaten hebben maatregelen 

genomen, of hebben dit voornemen, om in 

hun bankenstelsel een structurele 

hervorming door te voeren. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Harmonisering op Unie-niveau kan 

ervoor zorgen dat bankgroepen in de Unie, 

die vaak in verschillende lidstaten actief 

zijn, gereguleerd worden door een 

gemeenschappelijk kader van structurele 

voorschriften, waardoor verstoringen van 

de concurrentie worden voorkomen, 

ingewikkelde regelgeving wordt 

afgebouwd, ongerechtvaardigde 

nalevingskosten voor grensoverschrijdende 

activiteiten worden vermeden en waarbij 

ook verdere integratie in de markt van de 

Unie wordt gestimuleerd en mogelijkheden 

tot regelgevingsarbitrage verder 

teruggedrongen worden. 

(9) Harmonisering op Unie-niveau kan 

ervoor zorgen dat bankgroepen in de Unie, 

die vaak in verschillende lidstaten actief 

zijn, gereguleerd worden door een 

gemeenschappelijk kader van structurele 

voorschriften, waardoor verstoringen van 

de concurrentie worden voorkomen, 

ingewikkelde regelgeving wordt 

afgebouwd, ongerechtvaardigde 

nalevingskosten voor grensoverschrijdende 

activiteiten worden vermeden en waarbij 

ook verdere integratie in de markt van de 

Unie wordt gestimuleerd en mogelijkheden 

tot regelgevingsarbitrage verder 

teruggedrongen worden. Wanneer zich 

systeemrisico's voordoen, moeten zij in de 

gehele Unie op dezelfde wijze en volgens 

dezelfde criteria worden aangepakt, om te 

bereiken dat elke instelling kan worden 

afgewikkeld zonder de stabiliteit van de 

financiële markten in de Unie in gevaar te 

brengen. 

Or. en 

 



 

PE546.551v02-00 8/58 PR\1046197NL.doc 

NL 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) In overeenstemming met de 

doelstellingen, namelijk bijdragen tot de 

werking van de interne markt, moet het 

mogelijk zijn aan een kredietinstelling een 

afwijking van de regeling inzake 

scheiding van bepaalde 

handelsactiviteiten te verlenen, wanneer 

een lidstaat vóór 29 januari 2014 

nationale primaire wetgeving (met 

inbegrip van nadien vastgestelde afgeleide 

wetgeving) heeft aangenomen waarbij 

aan kredietinstellingen die deposito's van 

natuurlijke personen en kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's) 

aantrekken, het verbod wordt opgelegd als 

principaal te handelen in beleggingen en 

activa voor handelsdoeleinden aan te 

houden. De lidstaat moet derhalve het 

recht hebben bij de Commissie een 

verzoek in te dienen om toekenning van 

een afwijking van de regeling inzake 

scheiding van bepaalde 

handelsactiviteiten voor een 

kredietinstelling die onder een met deze 

regeling verenigbare nationale wet valt. 
Op die manier kan worden vermeden dat 

lidstaten die reeds voorzien hebben in 

primaire wetgeving waarvan de gevolgen 

gelijkwaardig en verenigbaar zijn met deze 

verordening, hun bestaande werkzame 

regels verder moeten aanpassen. Om te 

waarborgen dat de gevolgen van deze 

nationale wetgeving en van de 

daaropvolgende uitvoeringsmaatregelen 

geen afbreuk doen aan de doelstelling of 

de werking van de interne markt, moeten 

deze nationale wet en de desbetreffende 

regeling inzake toezicht en handhaving 

ervoor zorgen dat kredietinstellingen die 

in aanmerking komende deposito's van 

natuurlijke personen en kmo's 

(10) In overeenstemming met de 

doelstellingen, namelijk bijdragen tot de 

werking van de interne markt, moet het 

mogelijk zijn te voorkomen dat een 

kernkredietinstelling die niet als principaal 

in beleggingen handelt noch activa voor 

handelsdoeleinden aanhoudt, en elke 

kernkredietinstelling binnen een 

ondernemingengroep die juridisch 

gescheiden is van groepsentiteiten die de 

gereguleerde activiteit van handel in 

beleggingen als principaal uitoefenen of 

activa voor handelsdoeleinden 

aanhouden, en die tevens aan bepaalde 

andere voorwaarden voldoet, 

onderworpen wordt aan de in deze 

verordening beschreven beoordeling. 

Naast het scheppen van een "veilige 

haven" voor instellingen die adequate 

maatregelen nemen om de doelstellingen 

van deze verordening te verwezenlijken, 

kan op die manier worden vermeden dat 

instellingen in lidstaten die reeds voorzien 

hebben in primaire wetgeving waarvan de 

gevolgen gelijkwaardig en verenigbaar zijn 

met deze verordening, onderworpen 

worden aan verdere beoordeling en 

verdere eisen betreffende de scheiding van 

hun activiteiten. Dit zou een lidstaat die 

van mening is dat zijn bankensector en de 

kredietinstellingen die zich op zijn 

grondgebied bevinden en onder de 

verantwoordelijkheid van zijn bevoegde 

autoriteiten vallen, een zodanige omvang 

hebben in verhouding tot de gehele 

economie van die lidstaat dat 

retailcliënten en deposanten, wegens het 

aandeel van de handels- en 

marketmakingactiviteiten in zijn 

financiële sector als geheel, substantiële 

risico's zouden lopen als de overheid geen 
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aanvaarden, voldoen aan wettelijk 

bindende voorschriften die gelijkwaardig 

en verenigbaar zijn met de in deze 

verordening gestelde eisen. De autoriteit 

die bevoegd is voor het toezicht op de 

onder de desbetreffende nationale wet 

vallende kredietinstelling, moet een advies 

verstrekken dat het verzoek om afwijking 

vergezelt. 

financiële steun voor afwikkeling zou 

verlenen, in staat stellen op nationaal 

niveau wetgeving vast te stellen om 

dergelijke activiteiten te scheiden op een 

wijze die in overeenstemming is met deze 

verordening. De autoriteit die bevoegd is 

voor het toezicht op de desbetreffende 

kredietinstelling, moet zich ervan 

vergewissen dat aan de voorwaarden voor 

de vrijstelling is voldaan. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Deze verordening heeft tot doel 

perken te stellen aan het nemen van 

buitensporige risico's en snelle balansgroei, 

moeilijkheden bij afwikkeling en toezicht, 

belangenconflicten, concurrentievervalsing 

en verkeerde allocatie van kapitaal. Zij wil 

instellingen die activiteiten verrichten 

waarvoor een vangnet van de overheid 

wenselijk is, ook beschermen tegen 

verliezen die het gevolg zijn van andere 

activiteiten. Er zijn daarom regels nodig 

die banken moeten helpen zich opnieuw af 

te stemmen op hun kerntaak, namelijk hun 

relationeel gerichte rol ten dienste van de 

reële economie, en die voorkomen dat het 

bankkapitaal in buitensporige mate wordt 

ingezet voor handelsdoeleinden ten nadele 

van de kredietverstrekking aan de niet-

financiële economie. 

(12) Deze verordening heeft tot doel 

perken te stellen aan het nemen van 

buitensporige risico's en snelle balansgroei, 

moeilijkheden bij afwikkeling en toezicht, 

belangenconflicten, concurrentievervalsing 

en verkeerde allocatie van kapitaal. Zij wil 

instellingen die activiteiten verrichten 

waarvoor een vangnet van de overheid 

wenselijk is, ook beschermen tegen 

verliezen die het gevolg zijn van andere 

activiteiten. Er zijn daarom regels nodig 

die, waar van toepassing, banken moeten 

helpen zich opnieuw af te stemmen op hun 

kerntaak, namelijk hun relationeel gerichte 

rol ten dienste van de reële economie, en 

die voorkomen dat het bankkapitaal in 

buitensporige mate wordt ingezet voor 

handelsdoeleinden ten nadele van de 

kredietverstrekking aan de niet-financiële 

economie. 

Or. en 
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Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Om ervoor te zorgen dat entiteiten die 

onder het verbod op handel voor eigen 

rekening vallen, kunnen blijven bijdragen 

tot de financiering van de economie, 

moeten zij de mogelijkheid hebben te 

beleggen in een gesloten lijst van fondsen. 

Deze exhaustieve lijst moet bestaan uit 
alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) 

zonder hefboomfinanciering van het 

closed-end-type, Europese 

durfkapitaalfondsen, Europese 

sociaalondernemerschapsfondsen en 

Europese langetermijninvesteringsfondsen. 

Om te verzekeren dat deze fondsen de 

levensvatbaarheid en de financiële 

gezondheid van de kredietinstellingen die 

daarin beleggen, niet in gevaar brengen, 

moeten abi's zonder hefboomfinanciering 

van het closed-end-type waarin 

kredietinstellingen nog steeds kunnen 

beleggen, beheerd worden door abi-

beheerders die over een vergunning 

beschikken en onder toezicht staan 

overeenkomstig de desbetreffende 

bepalingen van Richtlijn 2011/61/EU van 

het Europees Parlement en de Raad26 en 

moeten deze abi's in de Unie gevestigd 

zijn of, indien zij niet in de Unie zijn 

gevestigd, overeenkomstig deze richtlijn in 

de Unie worden verhandeld. 

(17) Om ervoor te zorgen dat entiteiten die 

onder het verbod op handel voor eigen 

rekening vallen, kunnen blijven bijdragen 

tot de financiering van de economie, 

moeten zij de mogelijkheid hebben te 

beleggen in bepaalde fondsen. Daartoe 

moeten behoren icbe's, andere aan 

retailbeleggers aangeboden fondsen, 
alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) 

zonder hefboomfinanciering van het 

closed-end-type, Europese 

durfkapitaalfondsen, Europese 

sociaalondernemerschapsfondsen en 

Europese langetermijninvesteringsfondsen. 

Om te verzekeren dat deze fondsen de 

levensvatbaarheid en de financiële 

gezondheid van de kredietinstellingen die 

daarin beleggen, niet in gevaar brengen, 

moeten abi's zonder hefboomfinanciering 

van het closed-end-type waarin 

kredietinstellingen nog steeds kunnen 

beleggen, beheerd worden door abi-

beheerders die over een vergunning 

beschikken en onder toezicht staan 

overeenkomstig de desbetreffende 

bepalingen van Richtlijn 2011/61/EU van 

het Europees Parlement en de Raad26.  

__________________ __________________ 

26 Richtlijn 2011/61/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2011 

inzake beheerders van alternatieve 

beleggingsinstellingen en tot wijziging van 

de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG 

en van de Verordeningen (EG) nr. 

1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010. 

26 Richtlijn 2011/61/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2011 

inzake beheerders van alternatieve 

beleggingsinstellingen en tot wijziging van 

de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG 

en van de Verordeningen (EG) nr. 

1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010. 

Or. en 
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Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Indien de bevoegde autoriteit bij de 

toetsing concludeert dat deze activiteiten 

bepaalde maatstaven overschrijden wat 

relatieve grootte, hefboom, complexiteit, 

winstgevendheid, verbonden marktrisico 

alsmede verwevenheid betreft, moet zij de 

scheiding daarvan uit de 

kernkredietinstelling eisen, tenzij deze ten 

genoegen van de bevoegde autoriteit kan 

aantonen dat deze handelsactiviteiten 

rekening houdend met de in deze 

verordening gestelde doelen geen 

bedreiging voor haar eigen financiële 

stabiliteit of die van het financiële systeem 

in zijn geheel vormen. 

(23) Indien de bevoegde autoriteit bij de 

toetsing concludeert dat deze activiteiten 

bepaalde maatstaven overschrijden wat 

relatieve grootte, hefboom, complexiteit, 

winstgevendheid, verbonden marktrisico 

alsmede verwevenheid betreft en voorts, 

rekening houdend met de in deze 

verordening gestelde doelen, van mening 

is dat er sprake is van een bedreiging voor 

de financiële stabiliteit van de 

kernkredietinstelling of van het gehele 

financiële stelsel van de Unie of een deel 

daarvan, moet zij de scheiding daarvan uit 

de kernkredietinstelling eisen, tenzij deze 

ten genoegen van de bevoegde autoriteit 

kan aantonen dat deze handelsactiviteiten 

rekening houdend met de in deze 

verordening gestelde doelen geen 

bedreiging voor haar eigen financiële 

stabiliteit of die van het financiële systeem 

in zijn geheel vormen. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 bis) Anderzijds is marketmaking een 

noodzakelijk onderdeel van een goed 

functionerende markt voor 

bedrijfsobligaties en andere 

schuldinstrumenten, want een van de 

belangrijkste voordelen die dergelijke 



 

PE546.551v02-00 12/58 PR\1046197NL.doc 

NL 

obligaties beleggers bieden, is dat zij op 

een markt kunnen worden verhandeld en 

als zodanig een liquide instrument zijn dat 

geschikt is voor een breed spectrum van 

beleggers, Het creëren van liquiditeit in de 

Unie wordt ondersteund door de 

marketmakingactiviteiten van de banken 

en met het oog op de totstandbrenging van 

een efficiënte kapitaalmarktenunie en de 

ontwikkeling van diepe, efficiënte 

obligatiemarkten is het van belang een 

evenwicht te vinden tussen de 

liquiditeitsverstrekking door banken als 

marketmakers en problemen voor de 

financiële stabiliteit in verband met de 

handelsactiviteiten van banken. 

Or. en 

Motivering 

Bepaalde onderdelen van de handelsactiviteiten van banken zijn essentieel voor een 

kapitaalmarktenunie, waarin de financiering van de reële economie voor een deel via de 

effectenmarkten plaatsvindt. Bij de beraadslagingen over de structurele hervorming van de 

banken dient men dit voor ogen te houden. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 ter) In een verordening die tot doel 

heeft te voorkomen dat bij 

handelsactiviteiten buitensporige risico's 

worden genomen, dient te worden 

gekeken naar het feitelijke risico dat 

banken in hun transacties nemen, en 

dient de banken een prikkel te worden 

geboden om hun handelsgerelateerde 

risicoposities te verminderen of hun in 

aanmerking komend kapitaal te verhogen 

om aan de wettelijke voorschriften te 

voldoen. De omvang van de 

handelsactiviteiten van banken wordt het 
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meest efficiënt gemeten met behulp van de 

in Verordening (EU) nr. 575/2013 

bedoelde prudentiële risicomaatstaven, 

omdat daarmee het feitelijke risico van 

handelsposities beter wordt bepaald dan 

met andere maatstaven en omdat zij 

duidelijk gedefinieerd zijn en er via het 

toezichtskader controle op bestaat. 

Or. en 

Motivering 

De Commissie vertrouwt in haar voorstel op boekhoudkundige maatstaven voor het meten 

van de omvang van de handelsactiviteiten van banken. Aangezien de boekhoudkundige 

normen en praktijken in de Europese Unie variëren en banken in vrij hoge mate kunnen 

bepalen hoe zij handelsactiva classificeren, kan voor het meten van de handelsactiviteiten van 

banken beter gebruik worden gemaakt van prudentiële maatstaven. Dan wordt het feitelijke 

risico dat banken bij hun handelsactiviteiten aangaan, nauwkeuriger gemeten en worden 

banken gestimuleerd om aan adequaat risicobeheer te doen. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Om te zorgen voor een daadwerkelijke 

scheiding op juridisch, economisch, 

beheersmatig en operationeel gebied, 

moeten kernkredietinstellingen en 

handelsentiteiten voldoen aan regels inzake 

kapitaal, liquiditeit en grote blootstellingen 

op functioneel subgroepsniveau. Zij dienen 

te beschikken over een sterke 

onafhankelijk beheer en afzonderlijke 

leidinggevende organen. 

(26) Om, wanneer dit noodzakelijk is en 

daartoe door de bevoegde autoriteiten 

wordt besloten, te zorgen voor een 

daadwerkelijke scheiding op juridisch, 

economisch, beheersmatig en operationeel 

gebied, moeten kernkredietinstellingen en 

handelsentiteiten voldoen aan regels inzake 

kapitaal, liquiditeit en grote blootstellingen 

op functioneel subgroepsniveau. Zij dienen 

te beschikken over een sterke 

onafhankelijk beheer en afzonderlijke 

leidinggevende organen. 

Or. en 
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Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Groepen die aangemerkt kunnen 

worden als onderlinge maatschappijen, 

coöperaties, spaarinstellingen en 

dergelijke, hebben een specifieke 

eigendoms- en economische structuur. 

Indien een aantal van deze regels inzake 

scheiding als verplichting worden 

opgelegd, kunnen zij verregaande 

veranderingen vereisen in de structurele 

organisatie van deze entiteiten, hetgeen kan 

leiden tot onevenredig hoge kosten ten 

opzichte van de baten. Voor zover deze 

groepen binnen het toepassingsgebied van 

de verordening vallen, kan de bevoegde 

autoriteit kernkredietinstellingen die aan de 

voorwaarden van artikel 49, lid 3, onder a) 

of b), van Verordening (EU) nr. 575/2013 

voldoen, toestaan kapitaalinstrumenten aan 

te houden of stemrechten in een 

handelsentiteit te bezitten wanneer zij van 

oordeel is dat het voor het functioneren van 

de groep noodzakelijk is deze 

kapitaalinstrumenten aan te houden of deze 

stemrechten te bezitten en dat de 

kernkredietinstelling voldoende 

maatregelen heeft genomen om de 

betrokken risico's op passende wijze te 

beperken. 

(27) Groepen die aangemerkt kunnen 

worden als onderlinge maatschappijen, 

coöperaties, spaarinstellingen en 

dergelijke, hebben een specifieke 

eigendoms- en economische structuur. 

Indien een aantal van deze regels inzake 

scheiding als verplichting worden 

opgelegd, kunnen zij verregaande 

veranderingen vereisen in de structurele 

organisatie van deze entiteiten, hetgeen kan 

leiden tot onevenredig hoge kosten ten 

opzichte van de baten. Voor zover deze 

groepen binnen het toepassingsgebied van 

de verordening vallen, kan de bevoegde 

autoriteit kernkredietinstellingen die aan de 

voorwaarden van artikel 49, lid 3, onder a) 

of b), van Verordening (EU) nr. 575/2013 

voldoen, toestaan kapitaalinstrumenten aan 

te houden of stemrechten in een 

handelsentiteit te bezitten wanneer zij van 

oordeel is dat het voor het functioneren van 

de groep noodzakelijk is deze 

kapitaalinstrumenten aan te houden of deze 

stemrechten te bezitten en dat de 

kernkredietinstelling voldoende 

maatregelen heeft genomen om de 

betrokken risico's op passende wijze te 

beperken. Ongeacht een scheidingsbesluit 

moet de bevoegde autoriteit over de bij 

artikel 104, lid 1, onder a), van Richtlijn 

2013/36/EU verleende bevoegdheid 

kunnen beschikken om een 

eigenvermogensverplichting op te leggen 

wanneer het volume van de risico's en 

handelsactiviteiten een bepaald niveau 

overschrijdt, teneinde een instelling te 

stimuleren om geen onnodige risico's te 

nemen die een bedreiging vormen voor 

haar eigen stabiliteit of die van de Unie, al 

dan niet in haar geheel. 
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Or. en 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (37 bis) Om haar exclusieve taken, 

waaronder de in deze verordening 

vermelde taken, te kunnen vervullen, 

dient de bevoegde autoriteit bevoegd te 

zijn tot het opleggen van sancties, als 

vermeld in de artikelen 64 t/m 72 van 

Richtlijn 2013/36/EU en artikel 18 van 

Verordening (EU) nr. 1024/2013. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening strekt ertoe 

systeemrisico, financiële stress of 

faillissement van grote, complexe en 

onderling verweven entiteiten in het 

financiële systeem, in het bijzonder 

kredietinstellingen, te voorkomen en aan 

de volgende doelstellingen te voldoen: 

Deze verordening strekt ertoe het opkomen 

van systeemrisico, financiële stress of 

faillissement van grote, complexe en 

onderling verweven entiteiten in het 

financiële systeem, in het bijzonder 

kredietinstellingen, te voorkomen en aan 

de volgende doelstellingen te voldoen: 

Or. en 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) verminderen van het nemen van 

buitensporig risico binnen de 

kredietinstelling; 

(a) zorgen voor de afwikkelbaarheid van 

en voorkomen van het nemen van 

buitensporig risico binnen de 

kredietinstelling; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) vermijden van foutieve toewijzing van 

middelen en aanmoedigen van het 

verstekken van leningen aan de reële 

economie; 

(c) realiseren van een hoger niveau van 

liquiditeitsverstrekking en investering in 

het kader van een versterkte financiële 

stabiliteit en ondernemen van verdere 

stappen in de richting van een 

kapitaalmarktenunie door voltooiing van 

het gemeenschappelijke rulebook voor het 

bankwezen, teneinde het verstekken van 

leningen aan de reële economie te 

faciliteren en aan te moedigen; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) bijdragen tot niet-vervalste 

concurrentievoorwaarden voor alle 

kredietinstellingen binnen de interne 

markt; 

(d) bijdragen tot niet-vervalste 

concurrentievoorwaarden voor alle 

kredietinstellingen binnen de interne markt, 

door ervoor te zorgen dat de verliezen van 

een dergelijke instelling in het kader van 

een bail-in door de aandeelhouders en 

beleggers worden betaald; 
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Or. en 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) verminderen van onderlinge 

verwevenheid binnen de financiële sector 

die tot systeemrisico leidt; 

(e) verminderen van onderlinge 

verwevenheid binnen de financiële sector 

die tot systeemrisico leidt, door 

deposanten te beschermen, risico's aan te 

pakken waar zij zich voordoen, en de 

weerbaarheid te vergroten; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) vergemakkelijken van de ordelijke 

afwikkeling en het ordelijk herstel van de 

groep. 

(g) verminderen van de complexiteit 

binnen kernkredietinstellingen, 

wegnemen van barrières voor de 

afwikkelbaarheid, vergemakkelijken van 

het doeltreffende gebruik van relevante en 

voldoende instrumenten ten behoeve van 

de ordelijke afwikkeling en het ordelijk 

herstel van de groep. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1– letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de scheiding van bepaalde 

handelsactiviteiten. 

(b) maatregelen ter vermindering van het 

nemen van buitensporige risico's als 

gevolg van handelsactiviteiten; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) het beheer en de structurering van 

bepaalde handelsactiviteiten wanneer deze 

geacht worden een risico te vormen voor 

de instelling of de bescherming van 

deposanten en daardoor een toename van 

het systeemrisico veroorzaken. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter b – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) elke van de volgende entiteiten die 

gedurende een periode van drie 

opeenvolgende jaren totale activa heeft ten 

belope van ten minste 30 miljard EUR en 

handelsactiviteiten heeft ten belope van 

ten minste 70 miljard EUR of 10 procent 

van haar totale activa: 

(b) elke van de volgende entiteiten die 

gedurende een periode van drie 

opeenvolgende jaren totale activa heeft ten 

belope van ten minste 30 miljard EUR en 

handelsgerelateerde risicoposities heeft 

ten belope van ten minste 70 miljard EUR 

of 50 procent van haar totale in 

aanmerking komende passiva voor de 

bail-invereisten, als omschreven in artikel 

45 van Richtlijn 2014/59/EU [BRRD]: 

Or. en 
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Motivering 

De aan dit voorstel ten grondslag liggende gedachte staat in overweging 24 ter. De 

vaststelling van een risicogerelateerde grens aan de hand van prudentiële normen is een 

geschiktere methode om te bepalen wanneer een bank te grote risicoposities heeft in verband 

met handelsactiviteiten. Een exacte definitie wordt in artikel 23 voorgesteld. Ook is het beter 

de omvang van de handelsactiviteiten af te zetten tegen de omvang van de uitstaande, voor 

een bail-in in aanmerking komende schulden, want dat is de echte buffer die voor het 

opvangen van verliezen kan worden gebruikt, voordat er belastinggeld in het geding is. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. "handel voor eigen rekening": het 

gebruiken van eigen kapitaal of geleend 

geld om posities in te nemen in enig soort 

transactie voor het kopen, verkopen of op 

andere wijze verwerven of vervreemden 

van enig financieel instrument of enige 

grondstoffen met als enig doel het maken 

van winst voor eigen rekening, en zonder 

enig verband met feitelijke of verwachte 

cliëntenactiviteit of ten behoeve van het 

afdekken van het risico van de entiteit als 

gevolg van feitelijke of verwachte 

cliëntenactiviteit, middels het gebruik van 

desks, units, afdelingen of individuele 

handelaren die speciek aangewezen zijn 

voor dit innemen van posities en maken 

van winst, daaronder begrepen middels 

specifieke webgebaseerde eigen 

handelsplatformen; 

4. "handel voor eigen rekening": het 

gebruiken van eigen kapitaal of geleend 

geld om, in reactie op en met het oogmerk 

gebruik te maken van feitelijke of 

verwachte bewegingen in 

marktwaarderingen, posities in te nemen 

in enig soort transactie voor het kopen, 

verkopen of op andere wijze verwerven of 

vervreemden van enig financieel 

instrument of enige grondstoffen met als 

enig doel het maken van winst voor eigen 

rekening, en zonder enig verband met 

feitelijke of verwachte cliëntenactiviteit of 

ten behoeve van het afdekken van het 

risico van de entiteit als gevolg van 

feitelijke of verwachte cliëntenactiviteit, 

middels het gebruik van desks, units, 

afdelingen of individuele handelaren die 

speciek aangewezen zijn voor dit innemen 

van posities en maken van winst, daaronder 

begrepen middels specifieke 

webgebaseerde eigen handelsplatformen. 

Onder deze definitie vallen alle dergelijke 

transacties die worden uitgevoerd met het 

doel winst te maken, ongeacht of die winst 

op korte termijn, op langere termijn of in 

het geheel wel wordt gerealiseerd; 

Or. en 
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Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – punt 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

12. "marketmaking": de verbintenis van 

een financiële instelling om regelmatig en 

doorlopend marktliquiditeit te verstrekken 

door het afgeven van bied- en laatprijzen 

met betrekking tot een bepaald financieel 

instrument, of, als onderdeel van haar 

gewone bedrijfsactiviteiten, door orders uit 

te voeren die door cliënten zijn geïnitieerd 

of ingevolge verzoeken van cliënten om te 

handelen, maar in beide gevallen zonder 

aan materieel marktrisico te zijn 

blootgesteld; 

12. "marketmaking": de verbintenis van 

een financiële instelling om regelmatig en 

doorlopend marktliquiditeit te verstrekken 

door het afgeven van bied- en laatprijzen 

met betrekking tot een bepaald financieel 

instrument, of, als onderdeel van haar 

gewone bedrijfsactiviteiten, door orders uit 

te voeren die door cliënten zijn geïnitieerd 

of ingevolge verzoeken van cliënten om te 

handelen of vanuit de redelijke 

verwachting van potentiële 

cliëntenactiviteit, en door posities af te 

dekken die in uitvoering van die orders 

worden ingenomen; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1– punt 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 22 bis. "concentratie": een concentratie 

als gedefinieerd in artikel 3 van 

Verordening (EG) nr. 139/2004 van de 

Raad; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5– alinea 1– punt 22 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 22 ter. "handelsactiviteiten": 

marketmaking, beleggingen in en 

sponsoring van securitisatie en handel in 

derivaten. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Het in lid 1, punt b), bedoelde 

verbod geldt niet als het met die 

activiteiten gemoeide bedrag minder dan 

2% van het op geconsolideerde grondslag 

berekende eigen vermogen van de 

kernkredietinstelling bedraagt. Het met 

die activiteiten gemoeide bedrag dat 2% 

van het op geconsolideerde grondslag 

berekende eigen vermogen van de 

kernkredietinstelling te boven gaat, wordt 

in een periode van vijf jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

afgebouwd. 

Or. en 

Motivering 

Een volledig verbod op beleggingen in abi's is niet gerechtvaardigd. Er zijn gevallen waarin 

een positie in abi's deel kan uitmaken van een gewone commerciële banktransactie, bijv. met 

betrekking tot private equity-bedrijven of fondsen voor pensioendoeleinden. Een kleine positie 

moet dus worden toegestaan. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De in punt b) van lid 1 vastgestelde 

beperkingen gelden niet ten aanzien van 

abi's van het closed-end-type en zonder 

hefboomfinanciering als gedefinieerd in 

Richtlijn 2011/61/EU, indien deze abi's in 

de Unie gevestigd zijn of, als zij niet in de 

Unie gevestigd zijn, in de Unie verhandeld 

worden overeenkomstig de artikelen 35 of 

40 van Richtlijn 2011/61/EU, voor in 

aanmerking komende durfkapitaalfondsen 

als gedefinieerd in artikel 3, onder b), van 

Verordening (EU) nr. 346/2013, voor in 

aanmerking komende 

sociaalondernemerschapsfondsen als 

gedefinieerd in artikel 3, onder b), van 

Verordening (EU) No 346/2013 en voor 

abi 's met een vergunning als ELTIF 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

[XXX/XXXX]; 

3. De in punt b) van lid 1 vastgestelde 

beperkingen gelden niet voor icbe's, voor 

andere aan retailbeleggers aangeboden 

fondsen, voor abi's van het closed-end-type 

en zonder hefboomfinanciering als 

gedefinieerd in Richtlijn 2011/61/EU, voor 

in aanmerking komende 

durfkapitaalfondsen als gedefinieerd in 

artikel 3, onder b), van Verordening (EU) 

nr. 346/2013, voor in aanmerking komende 

sociaalondernemerschapsfondsen als 

gedefinieerd in artikel 3, onder b), van 

Verordening (EU) No 346/2013 en voor 

abi 's met een vergunning als ELTIF 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

[XXX/XXXX]; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk III – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Scheiding van bepaalde handelsactiviteiten Maatregelen ten aanzien van bepaalde 

handelsactiviteiten 

Or. en 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 

omvatten handelsactiviteiten andere 

activiteiten dan: 

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk 

omvatten handelsactiviteiten niet de 

volgende activiteiten: 

Or. en 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8– lid 1 – letter i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (i bis) activiteiten ten behoeve van het 

prudent beheer van kapitaal, liquiditeit, 

financiering en de balans; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – letter 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (i ter) de verkoop van voor clearing door 

een centrale tegenpartij in aanmerking 

komende rente-, valuta-, krediet-, 

emissierechten- en grondstoffenderivaten 

alsmede emissierechten aan niet-

financiële cliënten en in artikel 5, punt 

19), tweede en derde streepje, bedoelde 

financiële entiteiten, 

verzekeringsondernemingen of 

instellingen die in 

bedrijfspensioenuitkeringen voorzien, 

indien het enige doel van de verkoop 

bestaat in het afdekken van rente-, valuta-

, krediet-, grondstoffen- of 

emissierechtenrisico's. 
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Or. en 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) een in de Unie gevestigde 

kernkredietinstelling die noch een 

moederonderneming noch een 

dochteronderneming is, daaronder 

begrepen al haar bijkantoren ongeacht waar 

deze gelegen zijn; 

(a) behoudens lid 1 bis, een in de Unie 

gevestigde kernkredietinstelling die noch 

een moederonderneming noch een 

dochteronderneming is, daaronder 

begrepen al haar bijkantoren ongeacht waar 

deze gelegen zijn; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een EU-moederonderneming, 

daaronder begrepen alle bijkantoren en 

dochterondernemingen ongeacht waar deze 

gelegen zijn, indien een van de 

groepsentiteiten een in de Unie gevestigde 

kernkredietinstelling is; 

(b) behoudens lid 1 ter, een EU-

moederonderneming, daaronder begrepen 

alle bijkantoren en dochterondernemingen 

ongeacht waar deze gelegen zijn, indien 

een van de groepsentiteiten een in de Unie 

gevestigde kernkredietinstelling is; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) EU-bijkantoren van kredietinstellingen 

die in derde landen gevestigd zijn. 

(c) EU-bijkantoren van kredietinstellingen 

die in derde landen zijn gevestigd, tenzij zij 

onderworpen zijn aan een rechtskader dat 

overeenkomstig artikel 27, lid 1 als 

gelijkwaardig wordt beschouwd; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Lid 1, onder a), geldt niet voor een 

kernkredietinstelling die zich niet 

bezighoudt met de gereglementeerde 

activiteit van het handelen in beleggingen 

als principaal en het aanhouden van 

activa voor handelsdoeleinden, met 

uitzondering van risicolimiterende 

activiteiten ten behoeve van het prudent 

beheer van haar kapitaal, liquiditeit en 

financiering en de verlening van beperkte 

risicobeheerdiensten aan cliënten. 

Or. en 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Een beoordeling uit hoofde van lid 

1, onder b), is niet van invloed op een 

kernkredietinstelling binnen de groep die 

juridisch gescheiden is van de 

groepsentiteiten die zich bezighouden met 
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de gereglementeerde activiteit van het 

handelen in beleggingen als principaal of 

het aanhouden van activa voor 

handelsdoeleinden en die:  

 - in staat is onafhankelijk van andere 

groepsentiteiten besluiten te nemen;  

 - een leidinggevend orgaan heeft dat 

onafhankelijk is van andere 

groepsentiteiten;  

 - onderworpen is aan eigen kapitaal- en 

liquiditeitsvereisten; en 

 - uitsluitend op voorwaarden die 

gelijkaardig zijn aan de in artikel 13, lid 

7, vermelde voorwaarden contracten of 

transacties mag aangaan met andere 

groepsentiteiten. 

 Indien alle kernkredietinstellingen binnen 

de groep aan deze voorwaarden voldoen, 

is lid 1, onder b), niet van toepassing. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. De leden 1 bis en 1 ter zijn niet 

van toepassing op instellingen en groepen 

die op grond van de beoordeling door de 

afwikkelingsautoriteit, als bedoeld in de 

artikelen 15 en 16 van Richtlijn 

59/2014/EU [BRRD], als onafwikkelbaar 

zijn aangemerkt. 

Or. en 
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Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quinquies. Voor de toepassing van lid 1 

wordt een instelling niet uitsluitend op 

grond van de door haar aangetrokken 

deposito's als kernkredietinstelling 

aangemerkt, indien elk deposito meer dan 

300 000 EUR bedraagt en ten minste 

gedurende 12 maanden wordt 

aangehouden. 

Or. en 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 sexies. Indien een instelling 

overeenkomstig lid 1 bis of lid 1 ter wordt 

gescheiden, worden die scheiding en 

eventuele begeleidende beperkingen 

doorgevoerd volgens een tijdschema dat 

vergelijkbaar is met het tijdschema voor 

scheiding uit hoofde van deze 

verordening. 

Or. en 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het relatieve gewicht van het 

tegenpartijkredietrisico, als gemeten aan de 

(c) het relatieve gewicht van het 

tegenpartijkredietrisico, als gemeten aan de 
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hand van de reële waarde van de derivaten 

gedeeld door de totale handelsactiva; 

hand van de reële waarde van de derivaten 

gedeeld door de totale activa; 

Or. en 

Motivering 

De indicator in lid 2, onder c), van dit artikel ligt moeilijk, omdat het gewicht van het 

tegenpartijrisico in verband wordt gebracht met de omvang van de handelsactiva. Dit houdt 

in dat de indicator zelfs bij een klein tegenpartijrisico een hoge waarde aangeeft als de 

handelsactiva nog kleiner zijn. Daardoor zijn de resultaten contra-intuïtief; het ligt meer voor 

de hand om een verband te leggen tussen het tegenpartijrisico en een maatstaf voor de totale 

omvang van de bank, zoals de totale activa. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) het relatieve gewicht van het 

marktrisico, als gemeten aan de hand van 

de berekening van het verschil tussen de 

handelsactiva en -passiva in absolute 

waarde en de deling door het eenvoudige 

gemiddelde van de handelsactiva en 

handelspassiva; 

(f) het relatieve gewicht van het 

marktrisico, als gemeten door het bedrag 

aan risicoposities met betrekking tot het 

marktrisico te delen door het totale bedrag 

aan risicoposities; 

Or. en 

Motivering 

De indicator in lid 2, onder f), is moeilijk te begrijpen; de omvang van de risicoposities met 

betrekking tot het marktrisico is een veel beter gedefinieerde en duidelijker maatstaf voor het 

marktrisico. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter h 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) het krediet- en liquiditeitsrisico als 

gevolg van verbintenissen en garanties die 

door de kernkredietinstelling zijn 

verstrekt. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

De indicator in lid 2, onder h), houdt zeker niet noodzakelijkerwijs verband met 

handelsactiviteiten, omdat verbintenissen en garanties een gebruikelijk onderdeel van 

traditionele commerciële leningen bij banken vormen. Daarom is dit geen nuttige indicator 

voor het bepalen van de omvang van handelsactiviteiten.  

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De bevoegde autoriteit kan eisen dat 

alle kwantitatieve en kwalitatieve 

informatie wordt verstrekt die zij relevant 

acht voor de beoordeling van de 

handelsactiviteiten overeenkomstig lid 1.  

Or. en 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien de bevoegde autoriteit 

concludeert dat, na de beoordeling waarvan 

sprake in artikel 9, lid 1, de limieten en 

voorwaarden in verband met de maatstaven 

waarvan sprake in de punten a) tot en met 

h) van artikel 9, lid 2, en gespecificeerd in 

1. Indien de bevoegde autoriteit 

concludeert dat, na de beoordeling waarvan 

sprake in artikel 9, lid 1, de voorwaarden in 

verband met de maatstaven waarvan sprake 

in de punten a) tot en met g) van artikel 9, 

lid 2, en gespecificeerd in de gedelegeerde 
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de gedelegeerde handeling waarvan sprake 

in lid 5 vervuld zijn, en zij bijgevolg, 

rekening houdend met de doelstellingen 

waarvan sprake in artikel 1, de financiële 

stabiliteit van de kernkredietinstelling of 

het financiële systeem van de Unie als 

geheel bedreigd acht, start zij uiterlijk twee 

maanden na de afronding van die 

beoordeling de procedure die leidt tot een 

besluit waarvan sprake in de tweede alinea 

van lid 3. 

handeling waarvan sprake in lid 5 vervuld 

zijn, en zij, rekening houdend met de 

doelstellingen waarvan sprake in artikel 1 

en de omvang, complexiteit en risico-

intensiteit van de instelling, de financiële 

stabiliteit van de kernkredietinstelling 

bedreigd acht, start zij uiterlijk twee 

maanden na de afronding van die 

beoordeling de procedure die leidt tot een 

besluit waarvan sprake in de tweede alinea 

van lid 3. 

Or. en 

Motivering 

Verliezen op de handelsactiviteiten van een bank mogen de essentiële functies die een 

kernkredietinstelling vervult, niet in gevaar brengen. Het accent moet liggen op de vraag of 

een instelling kan worden afgewikkeld, rekening houdend met de handelsactiviteiten. Het 

centrale punt is of, gelet op het besmettingsgevaar dat van de handel uitgaat, de instelling 

naar behoren kan worden afgewikkeld wanneer men in aanmerking neemt dat gebruik kan 

worden gemaakt van de maatregelen waarin de BRRD-richtlijn voorziet. Daarbij moet 

bescherming van de kernfuncties van het bankenstelsel het uiteindelijke doel zijn. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zelfs indien de limieten en voorwaarden 

waarvan sprake in lid 1 niet zijn vervuld, 

mag de bevoegde autoriteit de procedure 

die leidt tot een besluit waarvan sprake in 

de derde alinea van lid 3 starten indien zij, 

na de beoordeling waarvan sprake in 

artikel 9, lid 1, concludeert dat enige 

handelsactiviteit, met uitzondering van de 

handel in andere derivaten dan die welke 

op grond van artikel 11 en 12 zijn 

toegestaan, die door de 

kernkredietinstelling wordt uitgevoerd een 

bedreiging vormt van de financiële 

stabiliteit van de kernkredietinstelling of 

het financiële systeem van de Unie als 

2. Zelfs indien de limieten en voorwaarden 

waarvan sprake in lid 1 niet zijn vervuld, 

mag de bevoegde autoriteit de procedure 

die leidt tot een besluit waarvan sprake in 

de derde alinea van lid 3 starten indien zij, 

na de beoordeling waarvan sprake in 

artikel 9, lid 1, concludeert dat enige 

handelsactiviteit, met uitzondering van de 

handel in andere derivaten dan die welke 

op grond van artikel 11 en 12 zijn 

toegestaan, die door de 

kernkredietinstelling wordt uitgevoerd een 

bedreiging vormt van de financiële 

stabiliteit van het gehele financiële systeem 

van de Unie of een deel daarvan, rekening 
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geheel rekening houdend met de 

doelstellingen waarvan sprake in artikel 1. 

houdend met de doelstellingen waarvan 

sprake in artikel 1. 

Or. en 

Motivering 

Zelfs als de handelsactiviteiten van een instelling door de bevoegde autoriteit niet als 

buitensporig riskant worden aangemerkt, kan de instelling zelf niettemin als riskant worden 

aangemerkt. Hoewel de drempel voor het nemen van maatregelen in zo'n geval hoger ligt, 

kunnen er, als ook maar een deel van het financiële systeem van de Unie bedreigd wordt 

geacht, aanvullende maatregelen worden genomen. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 – alinea 1  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De bevoegde autoriteit doet van haar 

conclusies waarvan sprake in de leden 1 of 

2 kennisgeving aan de kernkredietinstelling 

en biedt de kernkredietinstelling de 

gelegenheid binnen twee maanden na de 

datum van de kennisgeving schriftelijke 

opmerkingen in te dienen.  

3. De bevoegde autoriteit doet van haar 

conclusies waarvan sprake in de leden 1 of 

2 kennisgeving aan de kernkredietinstelling 

en biedt de kernkredietinstelling de 

gelegenheid binnen twee maanden na de 

datum van de kennisgeving schriftelijke 

opmerkingen in te dienen. Indien de 

kernkredietinstelling tot een groep 

behoort en er overeenkomstig artikel 116 

van Richtlijn 2013/36/EU een college van 

toezichthouders is opgericht, doet de 

bevoegde autoriteit een kennisgeving aan 

alle leden van het college van 

toezichthouders toekomen. 

Or. en 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tenzij de kernkredietinstelling binnen de Tenzij de kernkredietinstelling binnen de 
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termijn waarvan sprake in de eerste alinea 

ten genoegen van de bevoegde autoriteit 

aantoont dat de redenen die tot de 

conclusies leiden niet gegrond zijn, stelt de 

bevoegde autoriteit een tot de 

kernkredietinstelling gericht besluit vast op 

grond waarvan deze de in die conclusies 

gespecificeerde handelsactiviteiten niet 

mag uitoefenen. De bevoegde autoriteit 

motiveert haar besluit en publiceert het. 

termijn waarvan sprake in de eerste alinea 

ten genoegen van de bevoegde autoriteit 

aantoont dat de redenen die tot de 

conclusies leiden niet gegrond zijn, stelt de 

bevoegde autoriteit een tot de 

kernkredietinstelling gericht besluit vast op 

grond waarvan deze door middel van 

maatregelen overeenkomstig artikel 17 

van Richtlijn 2014/59/EU [BRRD] tot 

herstel van de afwikkelbaarheid van de 

kredietinstelling, het risico moet 

verminderen dat potentiële, uit de 

handelsgerelateerde activiteiten 

voortvloeiende verliezen worden 

overgedragen naar de 

kernkredietinstelling Tot de maatregelen 

die de bevoegde autoriteit kan nemen, 

behoren versterkt toezicht, hogere 

kapitaalvereisten en het weghalen van de 

relevante handelsactiviteiten bij de 

kernkredietinstelling. De bevoegde 

autoriteit motiveert haar besluit en 

publiceert het. 

Or. en 

Motivering 

Het ingrijpen van de autoriteit moet erop gericht zijn de instelling afwikkelbaar te maken. Om 

dit te bereiken, kunnen er verschillende maatregelen worden genomen, waaronder versterkt 

toezicht, hogere kapitaalvereisten en scheiding. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 – alinea 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De bevoegde autoriteit kan in het 

bijzonder de kernkredietinstelling 

toestemming geven voor de uitvoering van 

marketmakingactiviteiten die geen 

bedreiging vormen voor de financiële 

stabiliteit van de kernkredietinstelling of 

voor het gehele financiële systeem van de 
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Unie of een deel daarvan. 

Or. en 

Motivering 

De marketmakingactiviteiten die in de kernkredietinstelling worden voortgezet, moeten 

stroken met de doelstellingen van de voorgestelde verordening. Dergelijke activiteiten mogen 

niet leiden tot de totstandkoming van een bank die te groot of te verweven is om failliet te 

gaan, en mogen geen handel voor eigen rekening omvatten. De bevoegde autoriteit kan de 

kernkredietinstelling toestemming geven voor de uitvoering van marketmakingactiviteiten die 

geen bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit van de instelling of voor de Unie.  

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Indien de bevoegde autoriteit een 

besluit als bedoeld in dit lid neemt, maakt 

de kernkredietinstelling waartoe dat 

besluit is gericht, haar handelsactiviteiten 

in een afzonderlijke balans openbaar, 

zelfs wanneer het besluit geen juridische 

scheiding van die activiteiten vereist. Door 

opneming in de afzonderlijke balans 

worden omvang, risico, financiering en 

inhoud van de desbetreffende 

handelsactiviteiten openbaar gemaakt. 

Or. en 

Motivering 

Handelsactiviteiten moeten transparant zijn, ook al is er geen besluit tot scheiding genomen. 

Banken die onder de verordening vallen, hebben een grote hoeveelheid handelsactiviteiten. 

Zelfs als deze activiteiten niet hoeven te worden gescheiden, is het voor beleggers en het grote 

publiek nuttig om de omvang van de handelsactiviteiten en het risicogehalte daarvan te 

kunnen beoordelen. Daarom moeten de handelsactiviteiten openbaar worden gemaakt in een 

afzonderlijke balans, die ook andere informatie bevat waardoor de handel transparanter 

wordt. 
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Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 – letter b – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) te specificeren welk soort securitisatie 

niet geacht wordt een bedreiging te vormen 

voor de financiële stabiliteit van de 

kernkredietinstelling of voor het uniale 

financiële systeem als geheel ten aanzien 

van elk van de volgende aspecten: 

(b) te specificeren welk soort securitisatie 

niet geacht wordt een bedreiging te vormen 

voor de afwikkelbaarheid van de 

kernkredietinstelling of voor het gehele 

financiële systeem van de Unie of een deel 

daarvan ten aanzien van elk van de 

volgende aspecten: 

Or. en 

Motivering 

Bij de beoordeling van bedreigingen voor de financiële stabiliteit moet niet alleen naar de EU 

als geheel, maar ook naar delen van de EU worden gekeken. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een kernkredietinstelling die het voorwerp 

is geweest van een besluit waarvan sprake 

in artikel 10, lid 3, mag handelsactiviteiten 

uitvoeren voor zover het doel beperkt is tot 

prudent beheer van haar kapitaal, liquiditeit 

en financiering. 

Behoudens het besluit van de bevoegde 

autoriteit als bedoeld in artikel 10, lid 3, 

mag een kernkredietinstelling 

handelsactiviteiten uitvoeren voor zover 

het doel beperkt is tot prudent beheer van 

haar kapitaal, liquiditeit en financiering. 

Or. en 

Motivering 

De voorgestelde wijziging moet duidelijk maken dat in het scheidingsbesluit alle activiteiten 

worden vermeld die de kernkredietinstelling mag blijven uitoefenen. 
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Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het kader van het prudent beheer van 

haar kapitaal, liquiditeit en financiering 

mag een kernkredietinstelling voor het 

afdekken van haar totale balansrisico alleen 

gebruik maken van rentederivaten, 

valutaderivaten en kredietderivaten die in 

aanmerking komen voor clearing door een 

centrale tegenpartij. De 

kernkredietinstelling toont tegenover de 

bevoegde toezichthouder aan dat de 

afdekkingsactiviteit bestemd is om 

specifieke, aanwijsbare risico's van 

afzonderlijke of geaggregeerde posities van 

de kernkredietinstelling te verminderen en 

deze daadwerkelijk vermindert of 

significant mitigeert. 

In het kader van het prudent beheer van 

haar kapitaal, liquiditeit en financiering 

mag een kernkredietinstelling voor het 

afdekken van haar totale balansrisico alleen 

gebruik maken van rentederivaten, 

valutaderivaten en kredietderivaten die in 

aanmerking komen voor clearing door een 

centrale tegenpartij, tenzij deze afdekking 

alleen kan worden bewerkstelligd met 

behulp van over-the-counterderivaten, in 

welk geval dergelijke derivaten mogen 

worden gebruikt om te bereiken dat de 

kernkredietinstelling een zo goed mogelijk 

afgedekte balans tot stand brengt. De 

kernkredietinstelling toont tegenover de 

bevoegde toezichthouder aan dat de 

afdekkingsactiviteit bestemd is om 

specifieke, aanwijsbare risico's van 

afzonderlijke of geaggregeerde posities van 

de kernkredietinstelling te verminderen en 

deze daadwerkelijk vermindert of 

significant mitigeert. 

Or. en 

Motivering 

Een passende risicoafdekking kan niet altijd worden bereikt met centraal verrekende 

derivaten, die vaak tot op zekere hoogte gestandaardiseerd zijn en wellicht een minder 

doeltreffende oplossing bieden dan derivaten die op de af te dekken positie toegesneden zijn. 

Het risicobeheer van de kernkredietinstelling wordt minder efficiënt en het risiconiveau kan 

stijgen als alleen gebruik mag worden gemaakt van centraal verrekende derivaten. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een kernkredietinstelling die het voorwerp 

is geweest van een besluit waarvan sprake 

in artikel 10, lid 3, mag voor clearing door 

een centrale tegenpartij in aanmerking 

komende rente-, valuta-, krediet-, 

emissierechten- en grondstoffenderivaten 

en emissierechten aan haar niet-financiële 

cliënten, aan financiële entiteiten waarvan 

sprake in het tweede en derde streepje van 

punt 19 van artikel 5, aan 

verzekeringsondernemingen en aan 

instellingen die in 

bedrijfspensioenuitkeringen voorzien, 

verkopen wanneer de volgende 

voorwaarden zijn vervuld: 

Behoudens het besluit van de bevoegde 

autoriteit als bedoeld in artikel 10, lid 3, 

mag een kernkredietinstelling ook voor 

clearing door een centrale tegenpartij in 

aanmerking komende rente-, valuta-, 

krediet-, emissierechten- en 

grondstoffenderivaten en emissierechten 

aan haar niet-financiële cliënten, aan 

financiële entiteiten waarvan sprake in het 

tweede en derde streepje van punt 19 van 

artikel 5, aan verzekeringsondernemingen 

en aan instellingen die in 

bedrijfspensioenuitkeringen voorzien, 

verkopen en compensatietransacties 

verrichten om zich tegen het risico bij 

deze verkopen in te dekken, wanneer de 

volgende voorwaarden zijn vervuld: 

Or. en 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Een meerderheid van de leden van het 

leidinggevend orgaan van de 

kernkredietinstelling respectievelijk de 

handelsentiteit bestaat uit personen die 

geen lid zijn van het leidinggevend orgaan 

van de andere entiteit. Geen lid van het 

leidinggevend orgaan van elk van beide 

entiteiten oefent een directiefunctie in 

beide entiteiten uit met uitzondering van de 

risicobeheerleider van de 

moederonderneming. 

8. Een meerderheid van de leden van het 

leidinggevend orgaan van de 

kernkredietinstelling respectievelijk de 

handelsentiteit bestaat uit personen die 

geen lid zijn van het leidinggevend orgaan 

van de andere entiteit. Geen lid van het 

leidinggevend orgaan van elk van beide 

entiteiten oefent een directiefunctie in 

beide entiteiten uit met uitzondering van de 

risicobeheerleider, de verantwoordelijke 

voor interne audits en de interne 

toezichthouder (compliance officer) van 

de moederonderneming. 

Or. en 



 

PR\1046197NL.doc 37/58 PE546.551v02-00 

 NL 

Motivering 

Functies in verband met naleving en interne audits worden in financiële groepen vaak 

centraal uitgeoefend, om dezelfde redenen die gelden voor het risicobeheer. Het is redelijk 

dat de met deze functies belaste verantwoordelijken, net als het hoofd risicobeheer, in de 

gehele organisatie werkzaam kunnen zijn. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer maatregelen zijn opgelegd 

overeenkomstig dit hoofdstuk mag de 

kernkredietinstelling geen blootstelling 

binnen de groep aan een entiteit die niet tot 

dezelfde subgroep als de 

kernkredietinstelling behoort hebben van 

meer dan 25 procent van het in aanmerking 

komend kapitaal van de 

kernkredietinstelling. De 

blootstellingslimiet binnen de groep geldt 

op gesubconsolideerde basis en na 

rekening te houden met het effect van de 

kredietrisicolimitering en vrijstellingen 

overeenkomstig de artikelen 399 tot en met 

403 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en 

artikel 16 van deze verordening. 

2. Wanneer maatregelen zijn opgelegd 

overeenkomstig dit hoofdstuk mag de 

kernkredietinstelling geen blootstelling 

binnen de groep aan een entiteit die niet tot 

dezelfde subgroep als de 

kernkredietinstelling behoort hebben van 

meer dan 25 procent van het in aanmerking 

komend kapitaal van de 

kernkredietinstelling. De 

blootstellingslimiet binnen de groep geldt 

op gesubconsolideerde basis en na 

rekening te houden met het effect van de 

kredietrisicolimitering en vrijstellingen 

overeenkomstig de artikelen 399 tot en met 

403 van Verordening (EU) nr. 575/2013. 

Or. en 

Motivering 

Voorgesteld wordt artikel 16 te schrappen; zie hieronder. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) een grote blootstelling van meer dan 25 

procent van het in aanmerking komend 

(a) een grote blootstelling van meer dan 25 

procent van het in aanmerking komend 
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kapitaal van de kernkredietinstelling aan 

een financiële entiteit. Die 

blootstellingslimiet geldt op individuele en 

gesubconsolideerde basis en na rekening te 

houden met het effect van de 

kredietrisicolimitering en vrijstellingen 

overeenkomstig de artikelen 399 tot en met 

403 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en 

artikel 16 van deze verordening; 

kapitaal van de kernkredietinstelling aan 

een financiële entiteit. Die 

blootstellingslimiet geldt op individuele en 

gesubconsolideerde basis en na rekening te 

houden met het effect van de 

kredietrisicolimitering en vrijstellingen 

overeenkomstig de artikelen 399 tot en met 

403 van Verordening (EU) nr. 575/2013; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) grote blootstellingen van in totaal 

meer dan 200 procent van het in 

aanmerking komend kapitaal van de 

kernkredietinstelling aan financiële 

entiteiten. Die blootstellingslimiet geldt op 

individuele en gesubconsolideerde basis 

en na rekening te houden met het effect 

van de kredietrisicolimitering en 

vrijstellingen overeenkomstig de artikelen 

399 tot en met 403 van Verordening (EU) 

nr. 575/2013 en artikel 16 van deze 

verordening. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Er is geen reden om de totale omvang van de toegestane grote blootstellingen voor een 

kernkredietinstelling die wel gescheiden is, sterker te beperken dan voor een 

kernkredietinstelling die niet gescheiden is omdat de handelsactiviteiten beperkter zijn, vooral 

waar het gaat om blootstellingen buiten de groep. Daarom wordt de passage waarin dit 

wordt voorgesteld, geschrapt. 
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Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 35 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om het niveau 

van de limiet voor geaggregeerde grote 

blootstellingen buiten de groep als 

vastgesteld in punt b) van lid 1 aan te 

passen in lijn met de mate waarin de 

kredietrisicolimitering in aanmerking is 

genomen. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Gedelegeerde handelingen zijn onder deze omstandigheden ook niet nodig. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 16 Schrappen 

Kredietrisicolimiteringstechnieken  

Naast de bepalingen van de artikelen 399 

tot en met 403 van Verordening (EU) nr. 

575/2013 gelden, wanneer 

overeenkomstig dit hoofdstuk van deze 

verordening maatregelen zijn opgelegd, 

voor de berekening van de 

blootstellingswaarden ten behoeve van de 

inachtneming van de limieten voor grote 

blootstellingen waarvan sprake in de 

artikelen 14 en 15 van deze verordening 

beperkingen met betrekking tot de 

inaanmerkingneming van 

kredietlimiteringstechnieken. 
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De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 35 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om te 

specificeren in welke mate 

kredietrisicolimiteringstechnieken, 

daaronder begrepen soorten van en 

limieten voor in aanmerking komende 

kredietprotectie, voor de toepassing van de 

eerste alinea in aanmerking worden 

genomen teneinde ervoor te zorgen dat 

kredietrisicolimiteringstechnieken het niet 

laten afweten wanneer de risico's intreden 

zodat effectieve uitwinning van de 

kredietprotectie kan plaatsvinden. 

 

Or. en 

Motivering 

Er is geen reden om bij voorschriften voor grote blootstellingen de kredietrisicolimitering 

voor een gescheiden entiteit in mindere mate te erkennen dan voor andere instellingen. 

Daarom wordt voorgesteld dit artikel te schrappen. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer een bevoegde autoriteit 

overeenkomstig artikel 10, lid 3, een 

besluit heeft genomen dat een 

kernkredietinstelling bepaalde 

handelsactiviteiten niet kan uitvoeren, dient 

de kernkredietinstelling of, in voorkomend 

geval, haar EU-moederonderneming 

binnen 6 maanden vanaf de datum van het 

besluit waarvan sprake in de tweede alinea 

van artikel 10, lid 3, een scheidingsplan bij 

de bevoegde autoriteit in. 

Wanneer een bevoegde autoriteit 

overeenkomstig artikel 10, lid 3, een 

besluit heeft genomen dat een 

kernkredietinstelling bepaalde 

handelsactiviteiten niet kan uitvoeren en de 

kernkredietinstelling specifiek is verplicht 

tot scheiding van die activiteiten, dient de 

kernkredietinstelling of, in voorkomend 

geval, haar EU-moederonderneming 

binnen 6 maanden vanaf de datum van het 

besluit waarvan sprake in de tweede alinea 

van artikel 10, lid 3, een scheidingsplan bij 

de bevoegde autoriteit in. 

Or. en 
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Motivering 

Deze wijziging is aangebracht om de tekst te laten aansluiten bij de voorgestelde wijzigingen 

in artikel 10. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij de uitvoering van de beoordeling 

overeenkomstig artikel 9 en bij het 

vereisen dat de kernkredietinstelling 

bepaalde activiteiten niet uitvoert 

overeenkomstig artikel 10 houdt de 

bevoegde autoriteit rekening met alle aan 

de gang zijnde of reeds bestaande 

afwikkelingsbeoordelingen die door enige 

relevante afwikkelingsautoriteit ingevolge 

artikel 13 en 13, onder a), van de Richtlijn 

[BRRD] zijn uitgevoerd. 

2. Bij de uitvoering van de beoordeling 

overeenkomstig artikel 9 en bij het 

vereisen dat de kernkredietinstelling 

bepaalde activiteiten niet uitvoert 

overeenkomstig artikel 10 houdt de 

bevoegde autoriteit rekening met alle aan 

de gang zijnde of reeds bestaande 

afwikkelingsbeoordelingen die door enige 

relevante afwikkelingsautoriteit ingevolge 

de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 

2014/59/EU [BRRD] zijn uitgevoerd. 

 De vaststelling van de relevante 

afwikkelingsautoriteit dat er geen 

substantiële hindernissen voor de 

afwikkelbaarheid bestaan, wordt op 

zichzelf niet voldoende geacht om aan te 

tonen dat de in artikel 10, lid 3, bedoelde 

conclusies niet gerechtvaardigd zijn. 

Or. en 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De bevoegde autoriteit werkt met de 

relevante afwikkelingsautoriteit samen en 

wisselt relevante informatie uit die bij de 

uitvoering van haar verplichtingen 

noodzakelijk wordt geacht. 

3. De bevoegde autoriteit werkt met de 

relevante afwikkelingsautoriteit samen en 

wisselt relevante informatie uit die bij de 

uitvoering van haar verplichtingen 

noodzakelijk wordt geacht, met inbegrip 
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van de lijst van instellingen die binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat 

ingevolge dit hoofdstuk opgelegde 

maatregelen consistent zijn met de 

ingevolge artikel 13, onder b), van 

Verordening (EU) nr. 1024/2013, artikel 8, 

lid 9, van Verordening (EU) nr. [SRM], 

artikel 13 en 13, onder a), de artikelen 14 

en 15 van de Richtlijn [BRRD] en artikel 

104 van Richtlijn 2013/36/EU opgelegde 

maatregelen. 

4. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat 

ingevolge dit hoofdstuk opgelegde 

maatregelen verenigbaar zijn met de 

ingevolge artikel 13, onder b), van 

Verordening (EU) nr. 1024/2013, artikel 8, 

lid 9, van Verordening (EU) nr. 806/2014 

[SRM], de artikelen 13, 13 bis, 14 en 15 

van Richtlijn 2014/59/EU [BRRD] en 

artikel 104 van Richtlijn 2013/36/EU 

opgelegde maatregelen. 

Or. en 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor de toepassing van artikel 3, onder 

b), punt ii), is de berekening van de 

drempels gebaseerd op de geconsolideerde 

rekeningen van de EU-

moederonderneming. 

1. Voor de toepassing van artikel 3, onder 

b), punt ii), en artikel 9 is de berekening 

van de drempels gebaseerd op de 

geconsolideerde rekeningen van de EU-

moederonderneming. 

Or. en 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor de toepassing van artikel 3, onder 

b), punt iii), is de berekening van de 

drempels gebaseerd op de in de Unie 

uitgevoerde activiteiten. 

2. Voor de toepassing van artikel 3, onder 

b), punt iii), en artikel 9 is de berekening 

van de drempels gebaseerd op de in de 

Unie uitgevoerde activiteiten. 

Or. en 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Voor de toepassing van artikel 3, lid 

1, onder b), is de berekening van de 

drempels voor entiteiten die in het 

voorafgaande jaar een concentratie 

hebben uitgevoerd, voor de twee jaar 

voorafgaande aan de concentratie 

gebaseerd op de gecombineerde 

rekeningen van de gefuseerde entiteiten. 

Or. en 
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Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk [PB gelieve de correcte datum in 

te voegen 12 maanden na bekendmaking 

van deze verordening], wijst de bevoegde 

autoriteit de kredietinstellingen en groepen 

aan die aan deze verordening zijn 

onderworpen overeenkomstig artikel 3 en 

stelt zij daarvan onmiddellijk de EBA in 

kennis. 

De bevoegde autoriteit wijst jaarlijks de 

kredietinstellingen en groepen aan die aan 

deze verordening zijn onderworpen 

overeenkomstig artikel 3 en stelt daarvan 

onmiddellijk de EBA in kennis. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Berekening van handelsactiviteiten Berekening van handelsgerelateerde 

risicoblootstellingen en voor een bail-in in 

aanmerking komende schulden 

Or. en 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van artikel 3 worden 

handelsactiviteiten als volgt berekend 

overeenkomstig het geldende 

boekhoudstelsel. 

Voor de toepassing van artikel 3 worden 

handelsgerelateerde risicoblootstellingen 
als volgt berekend overeenkomstig het 

geldende regelgevingsstelsel. 

Or. en 
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Motivering 

De voorgestelde maatstaven berusten op duidelijke en uit de regelgeving bekende definities en 

vloeien voort uit de prudentiële maatregelen die in het kader van de CRD IV zijn ontwikkeld. 

Centraal staat daarbij de mate waarin marktrisico's en risico's in verband met het 

tegenpartijrisico uitgaande van derivaten een bank blootstellen aan risico's, hetgeen wordt 

afgezet tegen de passiva die in aanmerking komen voor de vaststelling van de MREL (hoewel 

de buffers die kunnen worden gebruikt voor een bail-in en daarmee voor het absorberen van 

de verliezen van een falende bank groter zijn). 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Handelsactiviteiten= (TSA + TSL + DA + 

DL)/2, waarbij: 
Handelsgerelateerde risicoblootstellingen 

= RM + RD + RCVA, waarbij: 

Or. en 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) handelseffectenactiva (TSA) activa 

zijn die deel uitmaken van een als geheel 

beheerde portefeuille waarvoor er bewijs 

is van een recent feitelijk patroon van 

winstneming op korte termijn, met 

uitsluiting van derivatenactiva; 

(a) het bedrag van de risicoposten voor 

marktrisico (RM) het totaal van de 

risicoposten is, berekend overeenkomstig 

artikel 92, lid 3, onder b) en c), van 

Verordening (EU) nr. 575/2013, onder 

vermenigvuldiging van de 

eigenvermogensvereisten met een factor 

12,5 om tot een bedrag voor de 

risicoposten te komen;  

Or. en 

Motivering 

De eerste maatstaf is de blootstelling aan marktrisico's bij handelsactiviteiten, waarbij 

volgens de beste methode die de regelgevers na 20 jaar ontwikkeling van het 
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marktrisicokader in het Bazelcomité hebben vastgesteld, rekening wordt gehouden met alle 

relevante marktrisico's (rente-, valuta-, eigenvermogen- en grondstoffenrisico). 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) handelseffectenpassiva (TSL) passiva 

zijn die zijn aangegaan met de bedoeling 

op korte termijn terug te kopen en die deel 

uitmaken van een als geheel beheerde 

portefeuille waarvoor er bewijs is van een 

recent feitelijk patroon van winstneming 

op korte termijn, met uitsluiting van 

derivatenpassiva; 

(b) het bedrag van de risicoposten voor 

tegenpartijrisico in derivaten (RD) de som 

is van het totaal van de risicoposten voor 

tegenpartijrisico in derivaten in de 

bankportefeuille, berekend 

overeenkomstig deel drie, titel II, van 

Verordening (EU) nr. 575/2013, en het 

totaal van de risicoposten voor 

tegenpartijrisico in de handelsportefeuille, 

berekend overeenkomstig artikel 92, lid 3, 

onder f), van Verordening (EU) nr. 

575/2013; 

Or. en 

Motivering 

Hiermee wordt het kredietrisico gemeten dat voortvloeit uit de blootstelling aan tegenpartijen 

als gevolg van derivatenposities, zoals deze in het prudentiële kader worden gemeten. 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) derivatenactiva (DA) derivaten zijn 

met een positieve vervangingswaarde die 

niet als afdekkings- of ingebedde 

derivaten zijn aangewezen; 

(c) het bedrag van de risicoposten voor 

aanpassing van de kredietwaardering 

(RCVA) het totaal van de risicoposten 

voor aanpassing van de 

kredietwaardering van derivaten is, 

berekend overeenkomstig artikel 92, lid 3, 

onder d), van Verordening (EU) nr. 

575/2013, onder vermenigvuldiging van 

de eigenvermogensvereisten met een 
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factor 12,5 om tot een bedrag voor de 

risicoposten te komen;  

Or. en 

Motivering 

De derde maatstaf betreft het risico in verband met een verslechtering van de 

kredietwaardering van derivaten. Dit werd vóór de recente financiële crisis in het geheel niet 

gemeten in het kader van de kapitaalvereisten, maar is inmiddels erkend en een nieuw 

onderdeel geworden van de kapitaalvereisten in de CRD IV. 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) derivatenpassiva (DL) derivaten zijn 

met een negatieve vervangingswaarde die 

niet als afdekkingsinstrumenten zijn 

aangewezen. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Activa en passiva van verzekerings- en 

herverzekeringsondernemingen en andere 

niet-financiële ondernemingen worden niet 

meegeteld in de berekening van de 

handelsactiviteiten. 

2. Activa van verzekerings- en 

herverzekeringsondernemingen en andere 

niet-financiële ondernemingen worden niet 

meegeteld in de berekening van de 

handelsgerelateerde risicoblootstellingen. 

Or. en 
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Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EBA stelt ontwerpen van technische 

uitvoeringsnormen op om de 

methodologie vast te stellen voor het 

berekenen van de handelsactiviteiten als 

bedoeld in lid 1 rekening houdend met de 

verschillen in de geldende 

boekhoudstelsels. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Aangezien deze meetmethoden in het prudentieel kader duidelijk omschreven zijn, zijn 

gedelegeerde handelingen ter zake overbodig. 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EBA stelt ontwerpen van technische 

uitvoeringsnormen op om de 

methodologie vast te stellen voor het 

berekenen van de handelsactiviteiten als 

bedoeld in lid 1 rekening houdend met de 

verschillen in de geldende 

boekhoudstelsels. 

Voor de toepassing van artikel 3 wordt het 

totale bedrag van de voor een bail-in in 

aanmerking komende schuld berekend als 

de som van het eigen vermogen van de 

instelling, overeenkomstig Verordening 

(EU) nr. 575/2013, en de overige passiva 

die worden aangemerkt als in aanmerking 

komend voor de minimumvereisten voor 

de in aanmerking komende passiva, als 

omschreven in artikel 45 van Richtlijn 

2014/59/EU [BRRD]. 

Or. en 
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Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EBA dient deze ontwerpen van 

technische uitvoeringsnormen bij de 

Commissie in uiterlijk [PB gelieve de 

precieze datum in te voegen 1 maand 

vanaf de dag van bekendmaking van de 

verordening.] 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 

verleend om de in de eerste alinea 

bedoelde technische uitvoeringsnormen 

vast te stellen overeenkomstig artikel 15 

van Verordening (EU) nr. 1093/2010. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie is bevoegd om bij 

gedelegeerde handelingen overeenkomstig 

artikel 35 de onderdelen van de 

handelsactiviteiten waarvan sprake in de 

punten a) tot en met d) van lid 1 van dit 

artikel te wijzigen om rekening te houden 

met wijzigingen in de geldende 

4. De Commissie is bevoegd om bij 

gedelegeerde handelingen overeenkomstig 

artikel 35 de onderdelen van de 

handelsgerelateerde risicoblootstellingen 
waarvan sprake in de punten a) tot en met 

c) van lid 1 van dit artikel te wijzigen om 

rekening te houden met wijzigingen in de 
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boekhoudstelsels. geldende regelgevingsstelsels. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 4 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het teruggeven van de winsten die zijn 

behaald of de verliezen die zijn vermeden 

door de inbreuk, voor zover deze kunnen 

worden bepaald; 

(b) het teruggeven van de winsten of 

verliezen die volgens een raming van de 

bevoegde autoriteit zijn behaald 

respectievelijk vermeden door de inbreuk; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 4 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) intrekking of schorsing van de 

vergunning; 

(d) intrekking van de vergunning; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 4 – alinea 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) maximale administratieve geldelijke 

sancties oplopend tot ten minste driemaal 

het bedrag van de als gevolg van de 

inbreuk behaalde winsten of vermeden 

verliezen indien deze kunnen worden 

(g) administratieve geldboetes oplopend tot 

tweemaal het bedrag van het door de 

inbreuk verkregen voordeel indien dit 

voordeel kan worden bepaald; 
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bepaald; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 4 – alinea 1 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) met betrekking tot een natuurlijke 

persoon, een maximale administratieve 

geldelijke sanctie van ten minste 
5 000 000 EUR of in de lidstaten die de 

euro niet als munt hebben, het 

overeenkomstige bedrag in de nationale 

valuta op de datum van inwerkingtreding 

van deze verordening; 

(h) in het geval van een natuurlijke 

persoon, administratieve geldboetes 

oplopend tot 5 000 000 EUR of, in de 

lidstaten waar de euro niet de officiële 

valuta is, het overeenkomstige bedrag in de 

nationale valuta op de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 4 – alinea 1 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) met betrekking tot rechtspersonen, 

maximale administratieve geldelijke 

sancties van ten minste 10% van de totale 

jaaromzet van de rechtspersoon volgens de 

meest recente jaarrekening die door het 

leidinggevend orgaan is goedgekeurd; 

indien de rechtspersoon een 

moederonderneming is of een 

dochteronderneming van de 

moederonderneming die overeenkomstig 

Richtlijn 2013/34/EU een geconsolideerde 

jaarrekening moet opstellen, is de 

relevante totale jaaromzet de totale 

jaaromzet of de overeenkomstig het 

relevante boekhoudstelsel daarmee 

(i) In het geval van een rechtspersoon, 

administratieve geldboetes oplopend tot 

10% van de totale netto jaaromzet van de 

onderneming in het voorafgaande 

boekjaar, met inbegrip van de bruto 

inkomsten bestaande uit rentebaten en 

soortgelijke baten, opbrengsten uit 

aandelen en andere niet-vastrentende of 

vastrentende waardepapieren en 

ontvangen provisies of vergoedingen, als 

bedoeld in artikel 316 van Verordening 

(EU) nr. 575/2013. 
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overeenstemmmende soort inkomsten 

volgens de recentste door het 

leidinggevend orgaan van de uiteindelijke 

moederonderneming goedgekeurde 

geconsolideerde rekeningen. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 28 bis 

 Sancties van de ECB 

 In geval van een inbreuk als bedoeld in 

artikel 28, lid 1, kan de ECB als bevoegde 

autoriteit de administratieve sancties als 

bedoeld in artikel 18 van Verordening 

(EU) nr. 1024/2013 opleggen. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de omvang van de door de voor de 

inbreuk verantwoordelijke persoon 

behaalde winsten of vermeden verliezen, 

voor zover deze kunnen worden bepaald; 

(d) de omvang van de winsten of verliezen 

die volgens een raming van de bevoegde 

autoriteit door de voor de inbreuk 

verantwoordelijke persoon zijn behaald 

respectievelijk vermeden, voor zover deze 

kunnen worden bepaald; 

Or. en 
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Amendement  89 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie monitort regelmatig het 

effect van de regels in deze verordening 

met betrekking tot de verwezenlijking van 

de in artikel 1 bedoelde doelstellingen en 

de stabiliteit van het financiële systeem van 

de Unie als geheel, rekening houdend met 

marktstructuurontwikkelingen alsook met 

de ontwikkeling en activiteiten van de 

entiteiten die bij deze verordening worden 

gereguleerd, en doet alle passende 

voorstellen. De toetsing is met name 

toegespitst op de toepassing van de 

drempels waarvan sprake in artikel 3, de 

toepassing en de doeltreffendheid van het 

verbod als bedoeld in artikel 6, het 

toepassingsgebied van de activiteiten 

waarvan sprake in artikel 8 en de 

geschiktheid van de maatstaven in artikel 

9. Uiterlijk op 1 januari 2020 en 

vervolgens regelmatig, dient de 

Commissie, nadat rekening is gehouden 

met de standpunten van de bevoegde 

autoriteiten, bij het Europees Parlement en 

de Raad een verslag in, dat eveneens 

betrekking heeft op de bovengenoemde 

kwesties, in voorkomend geval vergezeld 

van een wetgevingsvoorstel. 

De Commissie monitort regelmatig het 

effect van de regels in deze verordening 

met betrekking tot de verwezenlijking van 

de in artikel 1 bedoelde doelstellingen en 

de stabiliteit van het financiële systeem van 

de Unie als geheel, rekening houdend met 

marktstructuurontwikkelingen alsook met 

de ontwikkeling en activiteiten van de 

entiteiten die bij deze verordening worden 

gereguleerd, en doet alle passende 

voorstellen. De toetsing is met name 

toegespitst op de geschiktheid en 

toepassing van de drempels waarvan 

sprake in artikel 3, de toepassing en de 

doeltreffendheid van het verbod als 

bedoeld in artikel 6, met inbegrip van de 

vrijstellingen van het verbod waarin dat 

artikel voorziet, het toepassingsgebied van 

de activiteiten waarvan sprake in artikel 8 

en de geschiktheid van de maatstaven in 

artikel 9. Uiterlijk op 1 januari 2020 en 

vervolgens regelmatig, dient de 

Commissie, nadat rekening is gehouden 

met de standpunten van de bevoegde 

autoriteiten, bij het Europees Parlement en 

de Raad een verslag in, dat eveneens 

betrekking heeft op de bovengenoemde 

kwesties, in voorkomend geval vergezeld 

van een wetgevingsvoorstel. 

Or. en 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Een overeenkomstig de artikelen 6, lid 6, 

8, lid 3, 10, lid 5, 11, lid 3, 12, lid 2, 15, lid 

2, de tweede alinea van artikel 16, de 

artikelen 23, lid 4, en 27, lid 3, vastgestelde 

gedelegeerde handeling treedt alleen in 

werking indien het Europees Parlement of 

de Raad binnen een termijn van 2 maanden 

na de kennisgeving van de handeling aan 

het Europees Parlement en de Raad 

daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of 

indien zowel het Europees Parlement als de 

Raad de Commissie voor het verstrijken 

van die termijn hebben medegedeeld 

daartegen geen bezwaar te zullen maken. 

Die termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met 2 

maanden verlengd. 

5. Een overeenkomstig de artikelen 6, lid 6, 

8, lid 3, 10, lid 5, 11, lid 3, 12, lid 2, 15, lid 

2, de tweede alinea van artikel 16, de 

artikelen 23, lid 4, en 27, lid 3, vastgestelde 

gedelegeerde handeling treedt alleen in 

werking indien het Europees Parlement of 

de Raad binnen een termijn van 3 maanden 

na de kennisgeving van de handeling aan 

het Europees Parlement en de Raad 

daartegen geen bezwaar heeft gemaakt, of 

indien zowel het Europees Parlement als de 

Raad de Commissie voor het verstrijken 

van die termijn hebben medegedeeld 

daartegen geen bezwaar te zullen maken. 

Die termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met 3 

maanden verlengd. 

Or. en 
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TOELICHTING 

Het ontbreekt in Europa aan investeringen. Het tekort in de Unie wordt geraamd op een 

bedrag tussen de 400 en 700 miljoen EUR per jaar vergeleken met de situatie van vóór de 

crisis.  Dit is ernstig, want daardoor komen niet alleen banen en groei, maar ook de financiële 

stabiliteit in gevaar.  

Te weinig modernisering en concurrentiekracht alsmede een teruglopende werkgelegenheid 

zijn bedreigingen voor de stabiliteit van de overheidsfinanciën en tasten de waarde van activa 

aan. Deze combinatie kan zeer wel leiden tot een nieuwe financiële crisis, maar dan vanuit 

een nog ongunstiger uitgangspositie, omdat grote delen van onze economie zich nog niet 

hebben hersteld van de laatste financiële crisis.  

Zonder particuliere investeringen zullen activa in waarde dalen en wordt de kracht aangetast 

van verder financieel gezonde banken die voldoen aan nieuwe en aanzienlijk strengere 

kapitaalvereisten. Alle financiële crises in de moderne tijd waren in meer of mindere mate 

gekenmerkt door een daling van de activawaarde, die meestal verband hield met de 

particuliere financiering van onroerend goed, in combinatie met een afnemende economische 

groei.  De zwakke groei vertoont een sterke correlatie met een afnemend 

concurrentievermogen, dat weer een gevolg is van onvoldoende financiering van nieuwe 

commerciële investeringen en productiecapaciteit.  

Als banken dus geen commerciële investeringen kunnen financieren, wordt de particuliere 

hypotheekverstrekking een systeemrisico. Dit moet worden voorkomen om Europa weer te 

laten groeien. Daartoe moeten de banken in Europa in staat worden gesteld in de gehele Unie 

liquiditeit beschikbaar te stellen. Voorwaarde voor een goed werkende kapitaalmarktenunie is 

dat de kanalen voor de financiering van groei en nieuwe banen open zijn en dat overal in de 

Unie geld kan worden verstrekt voor investeringen in nieuwe bedrijvigheid en 

ondernemingen, los van de problemen met de overheidsfinanciën van de lidstaten. Voor 

productieve ideeën en bedrijfsuitbreiding moeten commerciële investeringen, d.w.z. 

financieringsmiddelen kunnen worden aangetrokken.  

Naar de opvatting van de rapporteur is dit de grootste uitdaging voor de financiële sector in 

Europa en moet dit als primaire opdracht worden gezien bij verdere wetgeving voor de interne 

financiële markt.  

De banken moeten nu voldoen aan nieuwe eisen inzake kapitaal en afwikkelbaarheid en 

moeten tegelijkertijd in de gelegenheid worden gesteld om kapitaal en financiering te 

verstrekken via de effectenmarkten, bijv. door middel van securitisatie, en door risico's te 

spreiden tussen traditionele kredietverstrekking en financiering via de markt. Dit betekent dat 

het banken moet worden toegestaan liquiditeit op de interne markt te brengen voor het 

verstrekken van leningen en het financieren van investeringen, via de verrichting van 

marketmakingdiensten voor de effectenmarkt. 

Universele banken zijn systeemrelevant omdat zij door hun grensoverschrijdend handelen 

groot genoeg zijn om internationaal kapitaal aan te trekken en in heel Europa financiële 

middelen te mobiliseren. Zij zetten kapitaal om in liquide middelen, ongeacht waar in de Unie 

zij actief zijn, om de investeringen te financieren waarmee zij tegelijk hun risico's spreiden.  

Om dit mogelijk te maken, zullen gespecialiseerde banken een belangrijke rol moeten spelen, 

maar daarmee kan niet worden volstaan. Als sterker op deze banken wordt geleund, zal de 
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stabiliteit van de financiële sector niet toenemen; uitsluitend op deze banken vertrouwen zou 

risico's inhouden voor een belangrijk deel van de liquiditeitsverstrekking.  

Ten eerste hebben gespecialiseerde banken meer te lijden gehad onder systeemschokken en 

dalende activawaarden dan gediversifieerde banken. De ECB stelt in haar verslag "EU 

Banking Structures" van september 2010 na de eigenlijke crisis vast dat weliswaar zowel 

gediversifieerde als gespecialiseerde banken (met name zuivere investeringsbanken) tijdens 

de crisis te maken hadden met een daling van hun netto inkomsten of zelfs met verliezen, 

afschrijvingen en rekapitalisaties, maar dat gediversifieerde instellingen weerbaarder zijn 

gebleken, omdat verliezen in bepaalde onderdelen zijn goedgemaakt via alternatieve 

inkomstenbronnen. 

Recente financiële crises zijn net als de huidige veroorzaakt door uiteenlopende factoren, 

zoals de omgang van retailbanken met hypotheken, een gebrek aan diversifiëring, de 

afhankelijkheid van kortetermijnfinanciering en de daling van de waarde van commercieel 

vastgoed. Gediversifieerde banken hadden betere mogelijkheden om hun risico's te spreiden 

dan gespecialiseerde banken. Banken met meer dan één poot zijn dus crisisbestendiger 

gebleken.  

Ten tweede heeft het Europese bankenmodel zich in de loop van honderden jaren ontwikkeld. 

Het kader voor deze ontwikkeling werd gevormd door de Europese financiële markten, de 

Europese bedrijvenstructuur met een groot kmo-aandeel, staatspensioenregelingen en 

regulering van en toezicht op banken om leningverstrekkers en deposanten zekerheid te 

bieden. Het Amerikaanse stelsel heeft ook een ontwikkeling van meer dan 100 jaar 

doorgemaakt en is aangepast aan de andere omstandigheden in de Amerikaanse economie. 

Als er minder op universele banken wordt vertrouwd, betekent dat niet dat er snel nieuwe 

financieringsmogelijkheden ontstaan, maar dat zich langzaam nieuwe instellingen en vormen 

van kredietverstrekking ontwikkelen, waardoor de investeringen afnemen.  

Ten derde is het landschap veranderd door de nieuwe financiële wetgeving in de EU. Sinds de 

crisis zijn er nieuwe regels en voorschriften van kracht geworden, zodat de financiële markten 

er in 2014 heel anders uitzien dan in 2009. EMIR, MIFID2, CRD4, DGS, BRRD, SSM, SRM 

en EBA: er zijn legio afkortingen, maar zij staan voor een volledig andere architectuur van de 

financiële markten. Er zijn regels, er is toezicht en de markt draagt echte 

verantwoordelijkheid.  

Kredietverstrekking en financiering vereisen meer kernkapitaal, meer kapitaal dat voor een 

bail-in kan worden aangesproken, strengere risicocriteria en efficiënter toezicht alsmede meer 

prudentiële controle op banken door de investeerders, Er valt niet te ontkomen aan de 

constatering dat het moeilijker is geworden om geld te lenen, omdat het moeilijker is om 

leningen te verstrekken. Meer zekerheid en stabiliteit bieden groeikansen voor de lange 

termijn, maar minder financiering op korte termijn. In nieuwe regelgeving moet worden 

gekeken naar dit probleem en het gevaar van nieuwe systeemrisico's als gevolg van een te 

laag investeringsniveau.  

Een grotere stabiliteit moet de mogelijkheid bieden van een ruimere financiering van de 

Europese economie binnen het nieuwe regelgevings- en toezichtskader.  Een ontwikkeling 

waarbij een toenemend deel van de financiële bemiddeling plaatsvindt buiten de nieuwe 

voorschriften inzake kapitaaldekking, afwikkelbaarheid en toezicht, houdt duidelijk grotere 

systeemrisico's is bij instellingen die even systeemrelevant zijn als banken.  

De onderlinge afhankelijkheid en de risicoblootstelling zijn bepalend voor de systeemrisico's, 
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niet het feit dat een bank volgens het gediversifieerde model werkt of dat een instelling een 

bepaalde omvang heeft. De recente stresstest wijst in deze richting, net als onze ervaringen uit 

de crisis. De voornaamste oorzaak voor de crisis was niet de handel.  

Het voorstel van de Commissie moet het sluitstuk van het gemeenschappelijke rulebook 

worden en bevat daartoe een aanpak van het systeemrisico waarmee wij ondanks de nieuwe 

wetgeving nog steeds geconfronteerd worden. De rapporteur juicht deze aanpak toe, maar is 

van mening dat er voor een op risico gebaseerde benadering moet worden gekozen en dat 

moet worden voorkomen dat een toenemend aantal transacties en financieringen buiten de 

gereguleerde en aan toezicht onderworpen delen van de financiële sector plaatsvindt. De 

uitvoering moet zodanig zijn dat gebruik wordt gemaakt van de recent goedgekeurde 

wetgeving waardoor het plaatje is veranderd, en dat profijt wordt getrokken van de gewonnen 

stabiliteit zodat de benodigde liquiditeit kan worden verstrekt en de kapitaalmarkten werken 

zoals nodig is; bovendien moet een en ander aansluiten bij de uitgevoerde wetgeving.  

Systeemrisico's die bij universele banken aan de orde zijn, moeten worden aangepakt via een 

op risico gebaseerde benadering, en niet door een bepaalde bedrijfsstructuur als systeemrisico 

aan te merken, terwijl dat niet zo is, of door aan te nemen dat handel een groter systeemrisico 

inhoudt dan kredietverlening, hetgeen niet het geval is. Tegelijkertijd moeten we erop toezien 

dat we niet sterker bloot komen te staan aan systeemrisico's die voortvloeien uit de onderlinge 

afhankelijkheid van gespecialiseerde banken, ook essentiële onderdelen van het bankenstelsel.  

Als de CRD4 en de BRRD geen antwoord bieden op systeemrisico's van universele banken 

omdat zij voortvloeien uit een asymmetrie tussen handel en retail, zodat er risico's voor de 

deposanten ontstaan als gevolg van te grote of te riskante handelstransacties, dan moeten er 

maatregelen worden genomen, niet omdat het om handel gaat, maar vanwege de risico's in 

kwestie, met als doel de afwikkelbaarheid te verbeteren. Boven alles moet worden 

gewaarborgd dat de belastingbetaler niet hoeft te betalen.  

Het spreekt vanzelf dat de onderhavige wetgeving moet aansluiten bij de BRRD, zodat er 

consistentie met eerdere wetgeving bestaat en overlappingen en complicaties worden 

vermeden.  

De in de BRRD geregelde verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten voor de 

evaluatie van de afwikkelbaarheid en de besluitvorming hierover is natuurlijk gekoppeld aan 

een besluit over het scheiden van de handelsactiviteiten die een risico vormen voor het 

kapitaal van de deposanten. Scheiding kan een instrument zijn, een kapitaalverhoging of een 

vermindering van riskante activiteiten kan een ander instrument zijn, zoals bepaald in de 

BRRD.  

Als de risicocriteria en de afwikkelbaarheid van een bank samen worden bekeken, ligt het 

voor de hand om in de analyse het risico en het voor een bail-in in aanmerking komende 

kapitaal tegen elkaar af te zetten en zo de risico's voor een bail-in duidelijk te krijgen. Het 

accent moet liggen op de eerbiediging van de basisregel in de BRRD dat het niet aan de 

overheid en de belastingbetaler is om aandeelhouders en beleggers te redden. De omvang van 

het voor een bail-in beschikbare kapitaal is een essentiële parameter bij de beoordeling van de 

risico's van handelsactiviteiten. De afwikkelbaarheid moet een centraal begrip vormen voor de 

Europese banken en in het gemeenschappelijke rulebook, en is essentieel voor evaluaties 

waarin het gaat om scheiding, kapitaalverhoging of verlaging van de risicoposities.  

De rapporteur wil onderstrepen dat een universele bank zeer geloofwaardige perspectieven 

biedt met betrekking tot de naleving en geloofwaardigheid van de BRRD en de handhaving 
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van de eis dat geen enkele aandeelhouder of belegger mag hopen of aannemen dat een ander 

de bank wel zal redden. Banken die geheel afhankelijk zijn van depositokapitaal, moeten de 

deposanten veel eerder bij een bail-in betrekken dan universele banken, waardoor een 

systeemrisico of een politiek probleem dreigt te ontstaan dat de beoogde bail-in in de weg 

staat.  

Het is van belang erop te wijzen dat niets erop duidt dat handel riskanter is dan 

kredietverstrekking; het omgekeerde is eerder waar. Handel is een manier om activa liquide te 

houden en kapitaal om te zetten in leningen en de risico's van de leningverstrekking te 

spreiden. De handel in gedekte obligaties en opties op transparante markten is vaak veiliger 

dan het verstrekken van leningen aan winkelcentra of kantorencomplexen. Handel kan een 

noodzakelijk middel zijn om risico's te spreiden en te verkleinen, waardoor de risico's voor 

deposito's en de financiële stabiliteit geringer worden.  

Met een op risico gebaseerde benadering waarin naar systeemrisico's wordt gekeken en niet 

naar structuren of activiteiten (of het nu kredietverstrekking of handel is) kan het financiële 

stelsel nog stabieler worden gemaakt en kan de basis worden gelegd voor een dynamische 

kapitaalmarktenunie die Europa van de nodige liquiditeit voor investeringen en groei voorziet 

- nóg een voorwaarde voor financiële stabiliteit. Deze stabiliteit is een van onze grootste 

uitdagingen als we willen dat de Europese Unie weer een concurrerende regio in de wereld 

wordt, gekenmerkt door groei, werkgelegenheid en welvaart.  


