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Ændringsforslag 83
Auke Zijlstra

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. vedtager nedenstående holdning ved 
førstebehandling,

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. en

Ændringsforslag 84
Bastiaan Belder

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. vedtager nedenstående holdning ved 
førstebehandling,

1. forkaster Kommissionens forslag;

Or. nl

Ændringsforslag 85
Auke Zijlstra

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. påpeger, at artikel 114 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
ikke er det korrekte retsgrundlag for 
vedtagelsen af forslaget;

Or. en
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Ændringsforslag 86
Auke Zijlstra

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. påpeger, at forslaget er i strid med den 
nationale budgetmæssige suverænitet og 
derfor kræver en traktatændring, for at 
Kommissionen kan fremsætte det lovligt 
for Europa-Parlamentet og Rådet;

Or. en

Ændringsforslag 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Efter den aktuelle internationale 
finansielle og økonomiske krise brød ud, 
har der været usikkerhed om de 
europæiske bankers tab, og det vides ikke, 
hvor mange og hvilke banker der faktisk 
bør være under afvikling under 
anvendelse af objektive og ensartede 
kriterier. Den fælles tilsynsmekanisme 
skal udføre stresstest inden udgangen af 
2014. Hvis nogle banker ifølge disse 
stresstest har brug for ekstra finansiering, 
bør dette dækkes af ejerne af disse banker 
og de medlemsstater, som var ansvarlige 
for tilsynet med dem. En fælles 
afviklingsmekanisme kan kun anvendes, 
når alle overtagne aktiver er clearet, når 
kapitalkravene er opfyldt, og 
banksystemet anses for at have et solidt 
fodfæste, også i andre henseender. Den 
fælles afviklingsmekanisme bør derfor 
først tages i brug i slutningen af 2017.

Or. en
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Ændringsforslag 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forskelle mellem de forskellige 
medlemsstaters nationale afviklingsregler 
og den dertil hørende administrative 
praksis samt manglen på en fælles 
beslutningstagningsproces på EU-plan 
vedrørende afvikling af 
grænseoverskridende banker bidrager til 
denne manglende tillid og ustabile 
markeder, idet de ikke sørger for sikkerhed 
og forudsigelighed med hensyn til de 
mulige resultater af, at en bank bliver 
nødlidende. Der er risiko for, at 
afviklingsbeslutninger, der udelukkende 
er truffet på nationalt plan, fører til 
konkurrenceforvridning og i sidste ende 
undergraver det indre marked.

(2) Forskelle mellem de forskellige 
medlemsstaters nationale afviklingsregler 
og den dertil hørende administrative 
praksis samt manglen på en fælles 
beslutningstagningsproces på EU-plan 
vedrørende afvikling af 
grænseoverskridende banker bidrager til 
denne manglende tillid og ustabile 
markeder, idet de ikke sørger for sikkerhed 
og forudsigelighed med hensyn til de 
mulige resultater af, at en bank bliver 
nødlidende.

Or. en

Ændringsforslag 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Forbindelsen mellem stater og 
banksektoren har haft ødelæggende 
virkninger for økonomien overalt i EU 
under krisen, og den bør brydes for at 
mindske den nuværende opsplitning af de 
finansielle markeder. Selv om 
bankunionen først vil stå på et stabilt 
fundament, når alle tre søjler er etableret, 
dvs. der også er indført en fælles 
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europæisk mekanisme for 
indskudsgarantiordninger, udgør 
oprettelsen af en fælles 
afviklingsmekanisme et vigtigt skridt i 
denne retning.

Or. de

Ændringsforslag 90
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Visse medlemsstaters manglende 
evne til at have velfungerende 
institutioner inden for afvikling af banker 
har forøget bankkrisens skadelige 
virkning i løbet af de seneste år.

Or. en

Ændringsforslag 91
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Nationale myndigheder kan have et 
incitament til at redde bankerne med 
offentlige midler, inden de benytter sig af 
afviklingsmuligheden, og oprettelsen af 
en fælles afviklingsmekanisme vil derfor 
være grundlæggende i forhold til at skabe 
lige vilkår og en mere neutral tilgang til at 
beslutte, om en bestemt bank skal afvikles.

Or. en
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Ændringsforslag 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
[…]13 har i et vist omfang harmoniseret 
bankafviklingsreglerne og foreskriver, at 
bankafviklingsmyndighederne skal 
samarbejde, når de tager sig af nødlidende 
grænseoverskridende banker. Den 
harmonisering, direktiv […] indebærer, er 
imidlertid ikke fuldstændig, og 
beslutningsprocessen er ikke centraliseret. 
Direktiv […] foreskriver i det væsentlige 
fælles afviklingsværktøjer og –beføjelser, 
som de enkelte medlemsstaters nationale 
myndigheder råder over, men giver de 
nationale myndigheder en skønsmargen 
med hensyn til anvendelsen af værktøjerne 
og brugen af nationale 
finansieringsordninger til støtte for 
afviklingsprocedurer. Direktiv […] er ikke 
til hinder for, at medlemsstaterne træffer 
separate og potentielt inkonsekvente 
beslutninger vedrørende afvikling af 
grænseoverskridende koncerner, hvilket 
kan påvirke de samlede 
afviklingsomkostninger. Dertil kommer, at
eftersom det omhandler nationale 
finansieringsordninger, mindsker det ikke i 
tilstrækkelig grad bankernes afhængighed 
af støtte fra nationale budgetter, og det 
hindrer ikke, at medlemsstaterne har 
forskellige tilgange til anvendelsen af 
finansieringsordningerne.

(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
[…]13 har i et vist omfang harmoniseret 
bankafviklingsreglerne og foreskriver, at 
bankafviklingsmyndighederne skal 
samarbejde, når de tager sig af nødlidende 
grænseoverskridende banker.
Beslutningsprocessen er imidlertid ikke 
centraliseret. Direktiv […] foreskriver i det 
væsentlige fælles afviklingsværktøjer og –
beføjelser, som de enkelte medlemsstaters 
nationale myndigheder råder over, men 
giver de nationale myndigheder en 
skønsmargen med hensyn til anvendelsen 
af værktøjerne og brugen af nationale 
finansieringsordninger til støtte for 
afviklingsprocedurer. Direktiv […] er ikke 
til hinder for, at medlemsstaterne træffer 
separate og potentielt inkonsekvente 
beslutninger vedrørende afvikling af 
grænseoverskridende koncerner, hvilket 
kan påvirke de samlede 
afviklingsomkostninger. Dertil kommer, at 
det omhandler nationale 
finansieringsordninger.

__________________ __________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om et regelsæt for genopretning og 
afvikling af kreditinstitutter og 
investeringsselskaber og om ændring af 
Rådets direktiv 77/91/EØF og 82/891/EF, 
af direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 
2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF og 

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om et regelsæt for genopretning og 
afvikling af kreditinstitutter og 
investeringsselskaber og om ændring af 
Rådets direktiv 77/91/EØF og 82/891/EF, 
af direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 
2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF og 
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2011/35/EF og af forordning (EU) nr. 
1093/2010 (EUT C af […], s. […]).

2011/35/EF og af forordning (EU) nr. 
1093/2010 (EUT C af […], s. […]).

Or. en

Ændringsforslag 93
Bastiaan Belder

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at fuldføre det indre marked for 
finansielle tjenester er det af afgørende 
betydning, at man sikrer effektive, 
ensartede afviklingsbeslutninger 
vedrørende nødlidende banker i Unionen, 
herunder vedrørende anvendelsen af 
finansiering tilvejebragt på EU-plan. I det 
indre marked kan banker, der bliver 
nødlidende i en enkelt medlemsstat, 
påvirke de finansielle markeders stabilitet 
i hele Unionen. Det er ikke kun de 
medlemsstater, hvor banker opererer, men 
samtlige medlemsstater generelt, der har
en interesse i at sikre effektive og 
ensartede afviklingsregler og lige vilkår 
for finansiering af afvikling i alle 
medlemsstater for at bevare konkurrencen 
og forbedre den måde, hvorpå det indre 
marked fungerer. Banksystemerne i det 
indre marked er i høj grad indbyrdes 
forbundne, bankkoncerner er 
internationale, og bankernes udenlandske 
aktiver udgør en stor andel. Uden en
fælles afviklingsmekanisme ville 
bankkriser i medlemsstater, der deltager i 
den fælles tilsynsmekanisme (SSM), have 
mere negative systemiske virkninger også 
i ikke-deltagende medlemsstater. 
Indførelsen af den fælles 
afviklingsmekanisme vil øge stabiliteten 
hos bankerne i de deltagende 
medlemsstater og forebygge, at kriser har 
afsmittende virkninger i ikke-deltagende 

(7) Tilgangen af dårlige lån på bankernes 
balancer i kriselande er utilstrækkeligt 
sikret, fordi der hverken på nationalt plan 
eller på europæisk plan er afsat 
krisemidler af en størrelse, der kan dække 
kapitalbehovet. Det er et problem, at der 
mangler en offentlig bagstopperordning, 
så meget desto mere da der ikke findes 
tilstrækkelige aftaler om en rimelig 
byrdefordeling mellem medlemsstaterne 
indbyrdes og mellem medlemsstaterne og 
euroområdet. Der er også behov for 
fornuftige aftaler, der kan forhindre, at 
sådanne ubalancer i gælden opstår igen i 
euroområdet. Eftersom der ikke er aftalt 
nogen form for effektive ordninger, er en
bankunion omfattende en fælles 
afviklingsmekanisme og en fælles
bankafviklingsfond ikke ønskelig.
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medlemsstater, hvilket således vil være til 
gavn for hele det indre markeds 
funktionsmåde.

Or. nl

Ændringsforslag 94
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at fuldføre det indre marked for 
finansielle tjenester er det af afgørende 
betydning, at man sikrer effektive, 
ensartede afviklingsbeslutninger 
vedrørende nødlidende banker i Unionen, 
herunder vedrørende anvendelsen af 
finansiering tilvejebragt på EU-plan. I det 
indre marked kan banker, der bliver 
nødlidende i en enkelt medlemsstat, 
påvirke de finansielle markeders stabilitet i 
hele Unionen. Det er ikke kun de 
medlemsstater, hvor banker opererer, men 
samtlige medlemsstater generelt, der har en 
interesse i at sikre effektive og ensartede 
afviklingsregler og lige vilkår for 
finansiering af afvikling i alle 
medlemsstater for at bevare konkurrencen 
og forbedre den måde, hvorpå det indre 
marked fungerer. Banksystemerne i det 
indre marked er i høj grad indbyrdes 
forbundne, bankkoncerner er 
internationale, og bankernes udenlandske 
aktiver udgør en stor andel. Uden en fælles 
afviklingsmekanisme ville bankkriser i 
medlemsstater, der deltager i den fælles 
tilsynsmekanisme (SSM), have mere 
negative systemiske virkninger også i ikke-
deltagende medlemsstater. Indførelsen af 
den fælles afviklingsmekanisme vil øge 
stabiliteten hos bankerne i de deltagende 
medlemsstater og forebygge, at kriser har 
afsmittende virkninger i ikke-deltagende 

(7) For at fuldføre det indre marked for 
finansielle tjenester er det af afgørende 
betydning, at man sikrer effektive, 
ensartede afviklingsbeslutninger 
vedrørende nødlidende banker i Unionen, 
herunder vedrørende anvendelsen af 
finansiering tilvejebragt på EU-plan. I det 
indre marked kan banker, der bliver 
nødlidende i en enkelt medlemsstat, 
påvirke de finansielle markeders stabilitet i 
hele Unionen. Det er ikke kun de 
medlemsstater, hvor banker opererer, men 
samtlige medlemsstater generelt, der har en 
interesse i at sikre effektive og ensartede 
afviklingsregler og lige vilkår for 
finansiering af afvikling i alle 
medlemsstater for at bevare konkurrencen 
og forbedre den måde, hvorpå det indre 
marked fungerer. Banksystemerne i det 
indre marked er i høj grad indbyrdes 
forbundne, bankkoncerner er 
internationale, og bankernes udenlandske 
aktiver udgør en stor andel. Uden en fælles 
afviklingsmekanisme ville bankkriser i 
medlemsstater, der deltager i den fælles 
tilsynsmekanisme (SSM), have mere 
negative systemiske virkninger også i ikke-
deltagende medlemsstater. Indførelsen af 
den fælles afviklingsmekanisme vil øge 
stabiliteten hos bankerne i de deltagende 
medlemsstater og forebygge, at kriser har 
afsmittende virkninger i ikke-deltagende 
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medlemsstater, hvilket således vil være til 
gavn for hele det indre markeds 
funktionsmåde.

medlemsstater, hvilket således vil være til 
gavn for hele det indre markeds 
funktionsmåde. Samarbejdsmekanismerne 
for institutter i både deltagende og ikke-
deltagende medlemsstater skal være klar, 
og det er vigtigt at sikre, at ikke-
deltagende medlemsstater ikke udsættes 
for forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 95
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For at genoprette tilliden til 
banksektoren og sektorens troværdighed 
gennemfører ECB en omfattende 
balancevurdering af alle banker under 
direkte tilsyn. For de banker i de 
deltagende medlemsstater, som ikke er 
underlagt ECB's direkte tilsyn, bør de 
kompetente myndigheder sammen med 
ECB gennemføre en tilsvarende 
balancevurdering, som står i forhold til 
bankens størrelse og forretningsmodel. 
Det vil ligeledes bidrage til at genoprette 
troværdigheden og sikre, at alle banker er 
genstand for en gennemgang.

Or. en

Ændringsforslag 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Enhver nuværende og ny ramme for 
genopretning og afvikling af banker i EU 
bør udelukkende være omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
om et regelsæt for genopretning og 
afvikling af kreditinstitutter og 
investeringsselskaber (BRRD).

Or. en

Ændringsforslag 97
Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Eftersom den fælles 
tilsynsmekanisme har et mere snævert 
anvendelsesområde end den fælles 
afviklingsmekanisme, kan det forekomme, 
at en bank er underlagt lokalt tilsyn, men 
afvikles centralt. Der kan således opstå 
koordineringsproblemer, og forordningen 
om den fælles afviklingsmekanisme bør 
indeholde bestemmelser, der tager hånd 
om disse problemer. 

Or. en

Ændringsforslag 98
Peter Simon

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Ansvar og kontrol bør i bankunionen 
finde sted på samme niveau, dvs. banker, 
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der er direkte underlagt europæisk tilsyn, 
bør også afvikles direkte på EU-niveau. 
Tilsvarende bør den nationale 
tilsynsmyndighed så have ansvar for 
kreditinstitutter, som i forbindelse med 
den fælles tilsynsmekanisme overvejende 
er underlagt nationalt tilsyn.

Or. de

Ændringsforslag 99
Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Den fælles tilsynsmekanisme giver 
mulighed for, at en medlemsstat, som har 
valgt ikke at være medlem af 
euroområdet, kan afslutte sit tætte 
samarbejde med den fælles 
tilsynsmekanisme. Der kan således opstå 
en situation, hvor en medlemsstat 
beslutter at forlade den fælles 
tilsynsmekanisme, men på sit område har 
en institution, som drager fordel af 
afviklingsfinansiering fra fonden for den 
fælles afviklingsmekanisme. 
Forordningen om den fælles 
afviklingsmekanisme bør indeholde 
bestemmelser om håndteringen af en 
sådan situation. 

Or. en

Ændringsforslag 100
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Mens banker i medlemsstater uden for 
den fælles tilsynsmekanisme er omfattet af 
ordninger, der stemmer overens med 
hinanden, vedrørende tilsyn, afvikling og 
sikkerhedsnet, er banker i medlemsstater, 
der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, 
omfattet af EU-ordninger vedrørende 
tilsyn, men nationale ordninger vedrørende 
afvikling og finansielle sikkerhedsnet. 
Denne manglende overensstemmelse stiller 
bankerne i de medlemsstater, der deltager i 
den fælles tilsynsmekanisme, 
konkurrencemæssigt ringere i forhold til 
bankerne i de øvrige medlemsstater. 
Eftersom tilsyn og afvikling befinder sig på 
to forskellige niveauer inden for den fælles 
tilsynsmekanisme, ville indgreb over for og 
afvikling af banker i de medlemsstater, der 
deltager i den fælles tilsynsmekanisme, 
ikke være så hurtige, konsekvente og 
effektive som for banker i medlemsstaterne 
uden for den fælles tilsynsmekanisme. Det 
har negative følger for de pågældende 
bankers finansieringsomkostninger og 
stiller dem konkurrencemæssigt ringere, 
hvilket vil have negative konsekvenser for 
de medlemsstater, hvor bankerne opererer, 
og for det indre markeds funktionsmåde 
generelt set. Derfor er en centraliseret 
afviklingsmekanisme for alle banker, der 
opererer i de medlemsstater, der deltager i 
den fælles tilsynsmekanisme, af afgørende 
betydning for at sikre lige vilkår.

(9) Mens banker i medlemsstater uden for 
den fælles tilsynsmekanisme er omfattet af 
ordninger, der stemmer overens med 
hinanden, vedrørende tilsyn, afvikling og 
sikkerhedsnet, er banker i medlemsstater, 
der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, 
omfattet af EU-ordninger vedrørende 
tilsyn, men nationale ordninger vedrørende 
afvikling og finansielle sikkerhedsnet. 
Denne manglende overensstemmelse stiller 
bankerne i de medlemsstater, der deltager i 
den fælles tilsynsmekanisme, 
konkurrencemæssigt ringere i forhold til 
bankerne i de øvrige medlemsstater. 
Eftersom tilsyn og afvikling befinder sig på 
to forskellige niveauer inden for den fælles 
tilsynsmekanisme, ville indgreb over for og 
afvikling af banker i de medlemsstater, der 
deltager i den fælles tilsynsmekanisme, 
ikke være så hurtige, konsekvente og 
effektive som for banker i medlemsstaterne 
uden for den fælles tilsynsmekanisme. Det 
har negative følger for de pågældende 
bankers finansieringsomkostninger og 
stiller dem konkurrencemæssigt ringere, 
hvilket vil have negative konsekvenser for 
de medlemsstater, hvor bankerne opererer, 
og for det indre markeds funktionsmåde 
generelt set. Derfor er en centraliseret 
afviklingsmekanisme for banker, der 
opererer i de medlemsstater, der deltager i 
den fælles tilsynsmekanisme og er 
underlagt direkte ECB-tilsyn, af afgørende 
betydning for at sikre lige vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 101
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Mens banker i medlemsstater uden for 
den fælles tilsynsmekanisme er omfattet af 
ordninger, der stemmer overens med 
hinanden, vedrørende tilsyn, afvikling og 
sikkerhedsnet, er banker i medlemsstater, 
der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, 
omfattet af EU-ordninger vedrørende 
tilsyn, men nationale ordninger vedrørende 
afvikling og finansielle sikkerhedsnet. 
Denne manglende overensstemmelse stiller 
bankerne i de medlemsstater, der deltager i 
den fælles tilsynsmekanisme, 
konkurrencemæssigt ringere i forhold til 
bankerne i de øvrige medlemsstater. 
Eftersom tilsyn og afvikling befinder sig på 
to forskellige niveauer inden for den fælles 
tilsynsmekanisme, ville indgreb over for og 
afvikling af banker i de medlemsstater, der 
deltager i den fælles tilsynsmekanisme, 
ikke være så hurtige, konsekvente og 
effektive som for banker i medlemsstaterne 
uden for den fælles tilsynsmekanisme. Det 
har negative følger for de pågældende 
bankers finansieringsomkostninger og 
stiller dem konkurrencemæssigt ringere, 
hvilket vil have negative konsekvenser for 
de medlemsstater, hvor bankerne opererer, 
og for det indre markeds funktionsmåde 
generelt set. Derfor er en centraliseret 
afviklingsmekanisme for alle banker, der 
opererer i de medlemsstater, der deltager i 
den fælles tilsynsmekanisme, af afgørende 
betydning for at sikre lige vilkår.

(9) Mens banker i medlemsstater uden for 
den fælles tilsynsmekanisme er omfattet af 
ordninger, der stemmer overens med 
hinanden, vedrørende tilsyn, afvikling og 
sikkerhedsnet, er banker i medlemsstater, 
der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, 
omfattet af EU-ordninger vedrørende 
tilsyn, men nationale ordninger vedrørende 
afvikling og finansielle sikkerhedsnet. 
Denne manglende overensstemmelse stiller 
bankerne i de medlemsstater, der deltager i 
den fælles tilsynsmekanisme, 
konkurrencemæssigt ringere i forhold til 
bankerne i de øvrige medlemsstater. 
Eftersom tilsyn og afvikling befinder sig på 
to forskellige niveauer inden for den fælles 
tilsynsmekanisme, ville indgreb over for og 
afvikling af banker i de medlemsstater, der 
deltager i den fælles tilsynsmekanisme, 
ikke være så hurtige, konsekvente og 
effektive som for banker i medlemsstaterne 
uden for den fælles tilsynsmekanisme. Det 
har negative følger for de pågældende 
bankers finansieringsomkostninger og 
stiller dem konkurrencemæssigt ringere, 
hvilket vil have negative konsekvenser for 
de medlemsstater, hvor bankerne opererer, 
og for det indre markeds funktionsmåde 
generelt set. Derfor er en centraliseret 
afviklingsmekanisme for alle banker, der 
opererer i de medlemsstater, der deltager i 
den fælles tilsynsmekanisme, af afgørende 
betydning for at sikre lige vilkår. Det er 
særdeles vigtigt at sikre det indre markeds 
funktionsmåde. Oprettelsen af den fælles 
afviklingsmekanisme bør ikke føre til 
forskelsbehandling af ikke-deltagende 
medlemsstater, f.eks. med hensyn til 
afvikling af grænseoverskridende banker.

Or. en
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Ændringsforslag 102
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Fordelingen af afviklingsbeføjelserne 
mellem det nationale plan og EU-planet 
bør stemme overens med fordelingen af 
tilsynsbeføjelserne mellem disse niveauer. 
Så længe tilsynet forbliver nationalt i en 
medlemsstat, bør den pågældende 
medlemsstat fortsat være ansvarlig for de 
finansielle konsekvenser af, at en bank 
bliver nødlidende. Den fælles 
afviklingsmekanisme bør derfor kun 
omfatte banker og finansieringsinstitutter, 
som er etableret i medlemsstater, der 
deltager i den fælles tilsynsmekanisme, og 
som er underkastet ECB's tilsyn som led i 
den fælles tilsynsmekanisme. Banker. som 
er etableret i medlemsstater, der ikke 
deltager i den fælles tilsynsmekanisme, bør 
ikke være omfattet af den fælles 
afviklingsmekanisme. Hvis sådanne 
medlemsstater blev omfattet af den fælles 
afviklingsmekanisme, ville det give dem 
forkerte incitamenter. Det kunne f.eks. 
ske, at tilsynsmyndigheder i de 
pågældende medlemsstater blev mere 
overbærende over for banker inden for 
deres jurisdiktion, eftersom de ikke ville 
skulle bære den fulde finansielle risiko,
som følge af at de er blevet nødlidende. 
For at sikre parallelisme i forhold til den 
fælles tilsynsmekanisme bør de 
medlemsstater, der deltager i den fælles 
tilsynsmekanisme, være omfattet af den 
fælles afviklingsmekanisme. Efterhånden 
som medlemsstaterne bliver deltagere i den 
fælles tilsynsmekanisme, bør de automatisk 
også blive omfattet af den fælles 
afviklingsmekanisme. Det forventes, at den 
fælles afviklingsmekanisme i sidste ende 
kommer til at omfatte hele det indre 
marked.

(10) Fordelingen af afviklingsbeføjelserne 
mellem det nationale plan og EU-planet 
bør stemme overens med fordelingen af 
tilsynsbeføjelserne mellem disse niveauer. 
Så længe tilsynet forbliver nationalt i en 
medlemsstat, bør den pågældende 
medlemsstat fortsat være ansvarlig for de 
finansielle konsekvenser af, at en bank 
bliver nødlidende. Den fælles 
afviklingsmekanisme bør derfor kun 
omfatte banker og finansieringsinstitutter, 
som er etableret i medlemsstater, der 
deltager i den fælles tilsynsmekanisme, og 
som er underkastet ECB's tilsyn som led i 
den fælles tilsynsmekanisme. Banker. som 
er etableret i medlemsstater, der ikke 
deltager i den fælles tilsynsmekanisme, bør 
ikke være omfattet af den fælles 
afviklingsmekanisme. Hvis sådanne
medlemsstater blev omfattet af den fælles 
afviklingsmekanisme, ville det gentage de 
misforhold med jurisdiktioner, som denne 
forordning søger at løse for den fælles 
tilsynsmekanisme. For at sikre parallelisme 
i forhold til den fælles tilsynsmekanisme 
bør de medlemsstater, der deltager i den 
fælles tilsynsmekanisme, være omfattet af 
den fælles afviklingsmekanisme. 
Efterhånden som medlemsstaterne bliver 
deltagere i den fælles tilsynsmekanisme, 
bør de automatisk også blive omfattet af 
den fælles afviklingsmekanisme. Det 
forventes, at den fælles 
afviklingsmekanisme i sidste ende kommer 
til at omfatte hele det indre marked.
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Or. en

Ændringsforslag 103
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I forbindelse med etableringen af 
den fælles afviklingsmekanisme og 
parallelt med det, der er foregået i den 
fælles tilsynsmekanisme, bør 
Afviklingsinstansen være ansvarlig for at 
udarbejde et aftalememorandum om de 
regler og procedurer, som de nationale 
myndigheder og Afviklingsinstansen skal 
følge. Afviklingsinstansen bør være 
ansvarlig for at udarbejde 
afviklingsplanerne for de kreditinstitutter, 
som er underlagt ECB's direkte tilsyn 
under rammerne for den fælles 
tilsynsmekanisme, samt alle de 
grænseoverskridende institutter og 
koncerner, hvorimod de nationale 
afviklingsmyndigheder bør være 
ansvarlige for at udarbejde 
afviklingsplanerne for de kreditinstitutter, 
som udelukkende ligger i deres egen 
medlemsstat og ikke er 
grænseoverskridende enheder, selv om de 
til enhver tid skal godkendes endeligt af 
Afviklingsinstansen. Samme princip bør 
gælde vedtagelsen af afviklingsordninger 
og -foranstaltninger på grundlag af et 
stærkt og tæt samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 104
Diogo Feio
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Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10b) Oprettelsen af en bankunion er et 
projekt, som ikke skal undervurderes, 
hverken dens mål eller enestående 
konsekvenser. Selv om der er behov for en 
fælles finansiel ramme, bør europæiske 
institutioner og medlemsstater ensrette 
deres holdninger til dette projekt for at 
opnå en fuldstændig, robust og vellykket 
ramme. 

Or. en

Ændringsforslag 105
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 10 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10c) Der skal opnås balance mellem 
forudsigelighed og fleksibilitet for ikke at 
sætte vores banksystems fremtid over styr. 
En afbalanceret tilgang mellem de 
centrale myndigheders og de nationale 
myndigheders rolle bør sikres, og de 
nationale myndigheders vigtige rolle bør 
aldring undervurderes. Den virkning, som
hele projektet har på de øverste usikrede 
kreditorer, bør nøje vurderes, herunder 
forventninger om mindre tab ved afvikling 
end ved insolvens. 

Or. en

Ændringsforslag 106
Diogo Feio
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Forslag til forordning
Betragtning 10 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10d) Inden den fælles tilsynsmekanisme 
træder i kraft, bør direktivet om 
genopretning og afvikling af banker og 
den fælles afviklingsmekanisme så vidt 
muligt ensrettes, primært for at undgå 
negative utilsigtede konsekvenser i 
forbindelse med eventuelle afviklinger af 
kreditinstitutter, som kan forekomme i 
overgangsperioden, navnlig i 
medlemsstater med en større statslig 
kreditrisiko.

Or. en

Ændringsforslag 107
Peter Simon

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) En fælles bankafviklingsfond (i det 
følgende benævnt "Afviklingsfonden") er 
et afgørende element, som den fælles 
afviklingsmekanisme ikke ville kunne 
fungere korrekt uden. Forskelligartede 
systemer for national finansiering ville 
forvride anvendelsen af ensartede 
bankafviklingsregler i det indre marked.
Afviklingsfonden bør være med til at sikre 
ensartet administrativ praksis i 
forbindelse med finansieringen af 
afvikling og til at forhindre, at der opstår 
hindringer for udøvelsen af 
grundlæggende friheder eller 
konkurrenceforvridning i den indre 
marked på grund af divergerende 
nationale praksisser. Afviklingsfonden 
bør finansieres direkte af bankerne og bør 
således samles på EU-plan, således at 

(11) En fælles bankafviklingsfond (i det 
følgende benævnt "Afviklingsfonden") er 
et afgørende element, som den fælles 
afviklingsmekanisme ikke ville kunne 
fungere korrekt uden. Afviklingsfonden 
bør finansieres direkte af bankerne og bør 
således samles på EU-plan, således at 
afviklingsressourcerne på objektiv vis kan 
allokeres på tværs af medlemsstaterne, 
hvilket vil øge den finansielle stabilitet og 
begrænse sammenkoblingen mellem den 
opfattede finanspolitiske situation hos 
individuelle medlemsstater og 
finansieringsomkostningerne for store, 
systemiske banker og virksomheder, der 
opererer i de pågældende medlemsstater.
Kreditinstitutter, der betaler til den fælles 
bankafviklingsfond, skal fritages for 
bidragspligt til den nationale 
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afviklingsressourcerne på objektiv vis kan 
allokeres på tværs af medlemsstaterne, 
hvilket vil øge den finansielle stabilitet og 
begrænse sammenkoblingen mellem den 
opfattede finanspolitiske situation hos 
individuelle medlemsstater og 
finansieringsomkostningerne for banker og 
virksomheder, der opererer i de 
pågældende medlemsstater.

afviklingsfond for at undgå 
dobbeltbelastning.

Or. de

Ændringsforslag 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) En fælles bankafviklingsfond (i det 
følgende benævnt "Afviklingsfonden") er 
et afgørende element, som den fælles 
afviklingsmekanisme ikke ville kunne 
fungere korrekt uden. Forskelligartede 
systemer for national finansiering ville 
forvride anvendelsen af ensartede 
bankafviklingsregler i det indre marked. 
Afviklingsfonden bør være med til at sikre 
ensartet administrativ praksis i forbindelse 
med finansieringen af afvikling og til at 
forhindre, at der opstår hindringer for 
udøvelsen af grundlæggende friheder eller 
konkurrenceforvridning i den indre marked 
på grund af divergerende nationale 
praksisser. Afviklingsfonden bør 
finansieres direkte af bankerne og bør 
således samles på EU-plan, således at 
afviklingsressourcerne på objektiv vis kan 
allokeres på tværs af medlemsstaterne, 
hvilket vil øge den finansielle stabilitet og 
begrænse sammenkoblingen mellem den 
opfattede finanspolitiske situation hos 
individuelle medlemsstater og 
finansieringsomkostningerne for banker og 
virksomheder, der opererer i de 

(11) Et netværk af nationale 
bankafviklingsfonde (i det følgende 
benævnt "Afviklingsfonden") er et 
afgørende element, som den fælles 
afviklingsmekanisme ikke ville kunne 
fungere korrekt uden. Forskelligartede 
systemer for national finansiering ville 
forvride anvendelsen af ensartede 
bankafviklingsregler i det indre marked. 
Afviklingsfonden bør være med til at sikre 
ensartet administrativ praksis i forbindelse 
med finansieringen af afvikling og til at 
forhindre, at der opstår hindringer for 
udøvelsen af grundlæggende friheder eller 
konkurrenceforvridning i det indre marked 
på grund af divergerende nationale 
praksisser. De nationale fonde bør 
finansieres direkte af bankerne og bør 
således samles på EU-plan, således at 
afviklingsressourcerne på objektiv vis kan 
allokeres på tværs af medlemsstaterne,
Kun nationale afviklingsfonde i de 
medlemsstater, hvor den bank, som er 
under afvikling, driver forretning, vil 
deltage i finansieringen, alt efter andelen 
af finansiel aktivitet, hvilket vil øge den 
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pågældende medlemsstater. finansielle stabilitet og begrænse 
sammenkoblingen mellem den opfattede 
finanspolitiske situation hos individuelle 
medlemsstater og 
finansieringsomkostningerne for banker og 
virksomheder, der opererer i de 
pågældende medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 109
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) En fælles bankafviklingsfond (i det 
følgende benævnt "Afviklingsfonden") er 
et afgørende element, som den fælles 
afviklingsmekanisme ikke ville kunne 
fungere korrekt uden. Forskelligartede 
systemer for national finansiering ville 
forvride anvendelsen af ensartede 
bankafviklingsregler i det indre marked. 
Afviklingsfonden bør være med til at sikre 
ensartet administrativ praksis i forbindelse 
med finansieringen af afvikling og til at 
forhindre, at der opstår hindringer for 
udøvelsen af grundlæggende friheder eller 
konkurrenceforvridning i den indre marked 
på grund af divergerende nationale 
praksisser. Afviklingsfonden bør 
finansieres direkte af bankerne og bør 
således samles på EU-plan, således at 
afviklingsressourcerne på objektiv vis kan 
allokeres på tværs af medlemsstaterne, 
hvilket vil øge den finansielle stabilitet og 
begrænse sammenkoblingen mellem den 
opfattede finanspolitiske situation hos 
individuelle medlemsstater og 
finansieringsomkostningerne for banker og 
virksomheder, der opererer i de 
pågældende medlemsstater.

(11) En fælles bankafviklingsfond (i det 
følgende benævnt "Afviklingsfonden") er 
et afgørende element, som den fælles 
afviklingsmekanisme ikke ville kunne 
fungere korrekt uden. Forskelligartede 
systemer for national finansiering ville 
forvride anvendelsen af ensartede 
bankafviklingsregler i det indre marked. 
Afviklingsfonden bør være med til at sikre 
ensartet administrativ praksis i forbindelse 
med finansieringen af afvikling og til at 
forhindre, at der opstår hindringer for 
udøvelsen af grundlæggende friheder eller 
konkurrenceforvridning i det indre marked 
på grund af divergerende nationale 
praksisser. Afviklingsfonden bør 
finansieres direkte af bankerne og bør 
således samles på EU-plan, således at 
afviklingsressourcerne på objektiv vis kan 
allokeres på tværs af medlemsstaterne, 
hvilket vil øge den finansielle stabilitet og 
begrænse sammenkoblingen mellem den 
opfattede finanspolitiske situation hos 
individuelle medlemsstater og 
finansieringsomkostningerne for banker og 
virksomheder, der opererer i de 
pågældende medlemsstater. De deltagende 
banker bør bidrage til finansieringen af 
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en enkelt ordning, enten den nationale 
eller den fælles afviklingsfond.

Or. en

Ændringsforslag 110
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) En fælles bankafviklingsfond (i det 
følgende benævnt "Afviklingsfonden") er 
et afgørende element, som den fælles 
afviklingsmekanisme ikke ville kunne 
fungere korrekt uden. Forskelligartede 
systemer for national finansiering ville 
forvride anvendelsen af ensartede 
bankafviklingsregler i det indre marked. 
Afviklingsfonden bør være med til at sikre 
ensartet administrativ praksis i forbindelse 
med finansieringen af afvikling og til at
forhindre, at der opstår hindringer for 
udøvelsen af grundlæggende friheder eller 
konkurrenceforvridning i den indre marked 
på grund af divergerende nationale 
praksisser. Afviklingsfonden bør 
finansieres direkte af bankerne og bør 
således samles på EU-plan, således at 
afviklingsressourcerne på objektiv vis kan 
allokeres på tværs af medlemsstaterne, 
hvilket vil øge den finansielle stabilitet og 
begrænse sammenkoblingen mellem den 
opfattede finanspolitiske situation hos 
individuelle medlemsstater og 
finansieringsomkostningerne for banker og 
virksomheder, der opererer i de 
pågældende medlemsstater.

(11) En fælles bankafviklingsfond (i det 
følgende benævnt "Afviklingsfonden") er 
et afgørende element, som den fælles 
afviklingsmekanisme ikke ville kunne 
fungere korrekt uden. Forskelligartede 
systemer for national finansiering ville 
forvride anvendelsen af ensartede 
bankafviklingsregler i det indre marked. 
Afviklingsfonden bør være med til at sikre 
ensartet administrativ praksis i forbindelse 
med finansieringen af afvikling og til at 
forhindre, at der opstår hindringer for 
udøvelsen af grundlæggende friheder eller 
konkurrenceforvridning i det indre marked 
på grund af divergerende nationale 
praksisser. Afviklingsfonden bør 
finansieres direkte af bankerne og bør 
således samles på EU-plan, således at 
afviklingsressourcerne på objektiv vis kan 
allokeres på tværs af medlemsstaterne, 
hvilket vil øge den finansielle stabilitet og 
begrænse sammenkoblingen mellem den 
opfattede finanspolitiske situation hos 
individuelle medlemsstater og 
finansieringsomkostningerne for banker og 
virksomheder, der opererer i de 
pågældende medlemsstater. For at bevare 
retsgrundlaget i henhold til artikel 114 i 
TEUF og yderligere bryde denne 
forbindelse bør der være et forbud mod 
afgørelser i den fælles 
afviklingsmekanisme, der har direkte 
følger for medlemsstaternes 
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finanspolitiske ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 111
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det kan kun sikres, at en fælles EU-
afviklingsmyndighed i de deltagende 
medlemsstater sørger for en centraliseret 
anvendelse af bankafviklingsreglerne i 
direktiv […], hvis reglerne om indførelsen 
af en fælles afviklingsmekanisme og dens 
funktionsmåde finder direkte anvendelse i 
medlemsstaterne, så man undgår 
divergerende fortolkninger i de forskellige 
medlemsstater. Dette bør være til gavn for 
det indre marked som helhed, fordi det vil 
bidrage til at sikre fair konkurrence og til at 
forebygge hindringer for den frie udøvelse 
af de grundlæggende friheder ikke blot i de 
deltagende medlemsstater, men også i hele 
det indre marked.

(13) Det kan kun sikres, at en fælles EU-
afviklingsmyndighed i de deltagende 
medlemsstater sørger for en centraliseret 
anvendelse af bankafviklingsreglerne i 
direktiv […], hvis reglerne om indførelsen 
af en fælles afviklingsmekanisme og dens 
funktionsmåde finder direkte anvendelse i 
medlemsstaterne, så man undgår 
divergerende fortolkninger i de forskellige 
medlemsstater. For at sikre en 
harmoniseret anvendelse af 
afviklingsværktøjerne bør 
Afviklingsinstansen sammen med 
Kommissionen vedtage en 
afviklingsmanual, der indeholder tydelige 
og detaljerede retningslinjer for 
anvendelsen af direktivets 
afviklingsværktøjer. Dette bør være til 
gavn for det indre marked som helhed, 
fordi det vil bidrage til at sikre fair 
konkurrence og til at forebygge hindringer 
for den frie udøvelse af de grundlæggende 
friheder ikke blot i de deltagende 
medlemsstater, men også i hele det indre 
marked.

Or. en

Ændringsforslag 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det kan kun sikres, at en fælles EU-
afviklingsmyndighed i de deltagende 
medlemsstater sørger for en centraliseret 
anvendelse af bankafviklingsreglerne i 
direktiv […], hvis reglerne om indførelsen 
af en fælles afviklingsmekanisme og dens 
funktionsmåde finder direkte anvendelse i 
medlemsstaterne, så man undgår 
divergerende fortolkninger i de forskellige 
medlemsstater. Dette bør være til gavn for 
det indre marked som helhed, fordi det vil 
bidrage til at sikre fair konkurrence og til at 
forebygge hindringer for den frie udøvelse 
af de grundlæggende friheder ikke blot i de 
deltagende medlemsstater, men også i hele 
det indre marked.

(13) Det kan kun sikres, at en fælles EU-
afviklingsmekanisme i de deltagende 
medlemsstater sørger for en centraliseret 
anvendelse af bankafviklingsreglerne i 
direktiv […], hvis reglerne om indførelsen 
af en fælles afviklingsmekanisme og dens
funktionsmåde finder direkte anvendelse i 
medlemsstaterne, så man undgår 
divergerende fortolkninger i de forskellige 
medlemsstater. Dette bør være til gavn for 
det indre marked som helhed, fordi det vil 
bidrage til at sikre fair konkurrence og til at 
forebygge hindringer for den frie udøvelse 
af de grundlæggende friheder ikke blot i de 
deltagende medlemsstater, men også i hele 
det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 113
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Som en pendant til 
anvendelsesområdet for Rådets 
forordning (EU) nr. .../... bør en fælles 
afviklingsmekanisme omfatte alle 
institutter, som er etableret i de deltagende 
medlemsstater. Inden for rammerne af en 
fælles afviklingsmekanisme bør det dog 
være muligt direkte at afvikle ethvert 
kreditinstitut i en deltagende medlemsstat 
for at undgå asymmetrier i det indre 
marked i behandlingen af nødlidende 
institutter og kreditorer i forbindelse med 
en afvikling. I det omfang moderselskaber, 
investeringsselskaber og 

(14) Ansvar og kontrol bør i en 
bankunion finde sted på samme niveau.
Banker, der er direkte underlagt 
europæisk tilsyn, bør også afvikles direkte 
på EU-niveau. Den fælles 
afviklingsmekanisme bør derfor omfatte 
alle de kreditinstitutter, der er underlagt 
ECB. I det omfang moderselskaber, 
investeringsselskaber og 
finansieringsinstitutter er omfattet af ECB's 
tilsyn på et konsolideret grundlag, bør de 
indgå i den fælles afviklingsmekanismes 
anvendelsesområde. Skønt ECB ikke vil 
føre tilsyn med disse institutter på et 
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finansieringsinstitutter er omfattet af ECB's 
tilsyn på et konsolideret grundlag, bør de 
indgå i den fælles afviklingsmekanismes 
anvendelsesområde. Skønt ECB ikke vil 
føre tilsyn med disse institutter på et 
individuelt grundlag, bliver ECB den 
eneste tilsynsmyndighed, der har en global 
opfattelse af, hvilken risiko koncernen som 
helhed, og dermed indirekte det enkelte 
medlem, er eksponeret for. En udelukkelse 
af enheder, der indgår i ECB's tilsyn på et 
konsolideret grundlag, fra den fælles 
afviklingsmekanismes anvendelsesområde 
ville gøre det umuligt for den fælles 
afviklingsmekanisme at lægge planer for 
afviklingen af bankkoncerner og fastlægge 
en koncernafviklingsstrategi, og 
afviklingsbeslutninger ville være meget 
mindre effektive.

individuelt grundlag, bliver ECB den 
eneste tilsynsmyndighed, der har en global 
opfattelse af, hvilken risiko koncernen som 
helhed, og dermed indirekte det enkelte 
medlem, er eksponeret for. En udelukkelse 
af enheder, der indgår i ECB's tilsyn på et 
konsolideret grundlag, fra den fælles 
afviklingsmekanismes anvendelsesområde 
ville gøre det umuligt for den fælles 
afviklingsmekanisme at lægge planer for 
afviklingen af bankkoncerner og fastlægge 
en koncernafviklingsstrategi, og 
afviklingsbeslutninger ville være meget 
mindre effektive.

Or. de

Ændringsforslag 114
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Som en pendant til 
anvendelsesområdet for Rådets 
forordning (EU) nr. .../... bør en fælles 
afviklingsmekanisme omfatte alle 
institutter, som er etableret i de deltagende 
medlemsstater. Inden for rammerne af en
fælles afviklingsmekanisme bør det dog 
være muligt direkte at afvikle ethvert 
kreditinstitut i en deltagende medlemsstat 
for at undgå asymmetrier i det indre 
marked i behandlingen af nødlidende 
institutter og kreditorer i forbindelse med 
en afvikling. I det omfang moderselskaber, 
investeringsselskaber og 
finansieringsinstitutter er omfattet af ECB's 
tilsyn på et konsolideret grundlag, bør de 

(14) Inden for bankunionen bør der 
skelnes mellem tilsyn med og afvikling af 
kreditinstitutter på europæiske og 
nationalt plan. Kreditinstitutter, som er
under direkte tilsyn på europæisk plan
inden for den fælles tilsynsmekanisme, bør 
høre under denne forordnings 
anvendelsesområde. Den fælles
afviklingsmekanisme bør således omfatte 
alle kreditinstitutter, som er underlagt 
ECB's direkte tilsyn. Kreditinstitutter, som 
er underlagt nationalt tilsyn, bør også 
afvikles på nationalt plan. I det omfang 
moderselskaber, investeringsselskaber og 
finansieringsinstitutter er omfattet af ECB's 
tilsyn på et konsolideret grundlag, bør de 
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indgå i den fælles afviklingsmekanismes 
anvendelsesområde. Skønt ECB ikke vil 
føre tilsyn med disse institutter på et 
individuelt grundlag, bliver ECB den 
eneste tilsynsmyndighed, der har en global 
opfattelse af, hvilken risiko koncernen som 
helhed, og dermed indirekte det enkelte 
medlem, er eksponeret for. En udelukkelse 
af enheder, der indgår i ECB's tilsyn på et 
konsolideret grundlag, fra den fælles 
afviklingsmekanismes anvendelsesområde 
ville gøre det umuligt for den fælles 
afviklingsmekanisme at lægge planer for 
afviklingen af bankkoncerner og fastlægge 
en koncernafviklingsstrategi, og 
afviklingsbeslutninger ville være meget 
mindre effektive.

indgå i den fælles afviklingsmekanismes 
anvendelsesområde. Skønt ECB ikke vil 
føre tilsyn med disse institutter på et 
individuelt grundlag, bliver ECB den 
eneste tilsynsmyndighed, der har en global 
opfattelse af, hvilken risiko koncernen som 
helhed, og dermed indirekte det enkelte 
medlem, er eksponeret for. En udelukkelse 
af enheder, der indgår i ECB's tilsyn på et 
konsolideret grundlag, fra den fælles 
afviklingsmekanismes anvendelsesområde 
ville gøre det umuligt for den fælles 
afviklingsmekanisme at lægge planer for 
afviklingen af bankkoncerner og fastlægge 
en koncernafviklingsstrategi, og 
afviklingsbeslutninger ville være meget 
mindre effektive.

Or. en

Ændringsforslag 115
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Som en pendant til 
anvendelsesområdet for Rådets 
forordning (EU) nr. .../... bør en fælles 
afviklingsmekanisme omfatte alle 
institutter, som er etableret i de deltagende 
medlemsstater. Inden for rammerne af en 
fælles afviklingsmekanisme bør det dog 
være muligt direkte at afvikle ethvert 
kreditinstitut i en deltagende medlemsstat 
for at undgå asymmetrier i det indre 
marked i behandlingen af nødlidende 
institutter og kreditorer i forbindelse med 
en afvikling. I det omfang moderselskaber, 
investeringsselskaber og 
finansieringsinstitutter er omfattet af ECB's 
tilsyn på et konsolideret grundlag, bør de 
indgå i den fælles afviklingsmekanismes 
anvendelsesområde. Skønt ECB ikke vil 

(14) I det omfang moderselskaber, 
investeringsselskaber og 
finansieringsinstitutter er omfattet af ECB's 
tilsyn på et konsolideret grundlag, bør de 
indgå i den fælles afviklingsmekanismes 
anvendelsesområde. Skønt ECB ikke vil 
føre tilsyn med disse institutter på et 
individuelt grundlag, bliver ECB den
eneste tilsynsmyndighed, der har en global 
opfattelse af, hvilken risiko koncernen som 
helhed, og dermed indirekte det enkelte 
medlem, er eksponeret for. En udelukkelse 
af enheder, der indgår i ECB's tilsyn på et 
konsolideret grundlag, fra den fælles 
afviklingsmekanismes anvendelsesområde 
ville gøre det umuligt for den fælles 
afviklingsmekanisme at lægge planer for 
afviklingen af bankkoncerner og fastlægge 
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føre tilsyn med disse institutter på et 
individuelt grundlag, bliver ECB den 
eneste tilsynsmyndighed, der har en global 
opfattelse af, hvilken risiko koncernen som 
helhed, og dermed indirekte det enkelte 
medlem, er eksponeret for. En udelukkelse 
af enheder, der indgår i ECB's tilsyn på et 
konsolideret grundlag, fra den fælles 
afviklingsmekanismes anvendelsesområde 
ville gøre det umuligt for den fælles 
afviklingsmekanisme at lægge planer for 
afviklingen af bankkoncerner og fastlægge 
en koncernafviklingsstrategi, og 
afviklingsbeslutninger ville være meget 
mindre effektive.

en koncernafviklingsstrategi, og 
afviklingsbeslutninger ville være meget 
mindre effektive.

Or. en

Ændringsforslag 116
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Inden for den fælles 
afviklingsmekanisme bør beslutninger 
træffes på det mest hensigtsmæssige 
niveau.

(15) Inden for den fælles 
afviklingsmekanisme bør beslutninger 
træffes på det mest hensigtsmæssige 
niveau. Afviklingsinstansen under den 
fælles afviklingsmekanisme (i det 
følgende kaldet "Afviklingsinstansen") 
bør derfor oprettes med henblik på at 
handle som den fælles 
afviklingsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 117
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Inden for den fælles 
afviklingsmekanisme bør beslutninger 
træffes på det mest hensigtsmæssige 
niveau.

(15) Inden for den fælles 
afviklingsmekanisme bør beslutninger 
træffes på det mest hensigtsmæssige 
niveau. Afviklingsinstansen og navnlig 
dens eksekutivmøder bør have beføjelse til 
i videst muligt omfang at udarbejde og 
træffe alle beslutninger vedrørende 
afviklingsproceduren og samtidig 
respektere Kommissionens rolle i henhold 
til TEUF, navnlig artikel 114 og 107.

Or. en

Ændringsforslag 118
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Som tilsynsmyndighed inden for den 
fælles tilsynsmekanisme er ECB bedst 
placeret til at vurdere, om et kreditinstitut 
er nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
og om det ikke med rimelighed ser ud til, 
at nogen anden foranstaltning iværksat af 
den private sektor eller en 
tilsynsmyndighed vil kunne forhindre, at 
instituttet bliver nødlidende inden for en 
rimelig tidshorisont. Når 
Afviklingsinstansen er blevet underrettet 
af ECB, bør den komme med en 
anbefaling til Kommissionen. Under 
hensyntagen til behovet for at afbalancere 
de forskellige interesser, der gør sig 
gældende, bør Kommissionen afgøre, om 
et institut skal bringes under afvikling, og 
fastlægge klare og detaljerede rammer for 
afvikling med angivelse af, hvilke 
afviklingsforanstaltninger 
Afviklingsinstansen skal træffe. Inden for 
disse rammer bør Afviklingsinstansen 

(16) Som tilsynsmyndighed inden for den 
fælles tilsynsmekanisme er ECB bedst 
placeret til at vurdere, om et kreditinstitut 
er nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
og om det ikke med rimelighed ser ud til, 
at nogen anden foranstaltning iværksat af 
den private sektor eller en 
tilsynsmyndighed vil kunne forhindre, at 
instituttet bliver nødlidende inden for en 
rimelig tidshorisont.
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træffe beslutning om en afviklingsordning 
og give instrukser til de nationale 
afviklingsmyndigheder om, hvilke 
afviklingsværktøjer og -beføjelser der skal 
bringes i anvendelse på nationalt plan.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringen til artikel 16, stk. 6, spiller Kommissionen ikke nogen 
ledende rolle i afviklingsproceduren og har ingen beslutningsbeføjelser i forbindelse med 
afviklingen af et kreditinstitut. Kommissionen afgør derfor ikke, hvorvidt en enhed skal 
afvikles, da dette er en overskridelse af dens kompetencer.

Ændringsforslag 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Som tilsynsmyndighed inden for den 
fælles tilsynsmekanisme er ECB bedst 
placeret til at vurdere, om et kreditinstitut 
er nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
og om det ikke med rimelighed ser ud til, 
at nogen anden foranstaltning iværksat af 
den private sektor eller en 
tilsynsmyndighed vil kunne forhindre, at 
instituttet bliver nødlidende inden for en 
rimelig tidshorisont. Når 
Afviklingsinstansen er blevet underrettet 
af ECB, bør den komme med en 
anbefaling til Kommissionen. Under 
hensyntagen til behovet for at afbalancere 
de forskellige interesser, der gør sig 
gældende, bør Kommissionen afgøre, om
et institut skal bringes under afvikling, og
fastlægge klare og detaljerede rammer for 
afvikling med angivelse af, hvilke 
afviklingsforanstaltninger
Afviklingsinstansen skal træffe. Inden for 
disse rammer bør Afviklingsinstansen 
træffe beslutning om en afviklingsordning 

(16) Som tilsynsmyndighed inden for den 
fælles tilsynsmekanisme er ECB bedst 
placeret til at vurdere, om et kreditinstitut 
er nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
og om det ikke med rimelighed ser ud til, 
at nogen anden foranstaltning iværksat af 
den private sektor eller en 
tilsynsmyndighed vil kunne forhindre, at 
instituttet bliver nødlidende inden for en 
rimelig tidshorisont. ECB afgør, hvorvidt
et institut skal afvikles baseret på 
udløserne i direktivet (BRRD). 
Afviklingsinstansen bør fastlægge klare og 
detaljerede rammer for afvikling med 
angivelse af, hvilke 
afviklingsforanstaltninger hjemlandets 
nationale afviklingsmyndighed skal 
træffe. Inden for disse rammer bør 
Afviklingsinstansen træffe beslutning om 
en afviklingsordning og give instrukser til
hjemlandets og eventuelt værtslandets
nationale afviklingsmyndigheder om, 
hvilke afviklingsværktøjer og -beføjelser 
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og give instrukser til de nationale 
afviklingsmyndigheder om, hvilke 
afviklingsværktøjer og -beføjelser der skal 
bringes i anvendelse på nationalt plan.

der skal bringes i anvendelse på nationalt 
plan.

Or. en

Begrundelse

Ifølge ECON's holdning til BRRD er det den kompetente myndighed (og dermed ECB inden 
for den fælles tilsynsmyndighed), som skal udløse afviklingen.

Ændringsforslag 120
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Som tilsynsmyndighed inden for den 
fælles tilsynsmekanisme er ECB bedst 
placeret til at vurdere, om et kreditinstitut 
er nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
og om det ikke med rimelighed ser ud til, 
at nogen anden foranstaltning iværksat af 
den private sektor eller en 
tilsynsmyndighed vil kunne forhindre, at 
instituttet bliver nødlidende inden for en 
rimelig tidshorisont. Når 
Afviklingsinstansen er blevet underrettet af 
ECB, bør den komme med en anbefaling 
til Kommissionen. Under hensyntagen til 
behovet for at afbalancere de forskellige 
interesser, der gør sig gældende, bør 
Kommissionen afgøre, om et institut skal 
bringes under afvikling, og fastlægge 
klare og detaljerede rammer for afvikling 
med angivelse af, hvilke 
afviklingsforanstaltninger 
Afviklingsinstansen skal træffe. Inden for 
disse rammer bør Afviklingsinstansen 
træffe beslutning om en afviklingsordning 
og give instrukser til de nationale 
afviklingsmyndigheder om, hvilke 
afviklingsværktøjer og -beføjelser der skal 

(16) Som tilsynsmyndighed inden for den 
fælles tilsynsmekanisme er ECB bedst 
placeret til at vurdere, om et kreditinstitut 
er nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
og om det ikke med rimelighed ser ud til, 
at nogen anden foranstaltning iværksat af 
den private sektor eller en 
tilsynsmyndighed vil kunne forhindre, at 
instituttet bliver nødlidende inden for en 
rimelig tidshorisont. ECB bør derfor 
underrette Afviklingsinstansen, når den 
mener, at et institut er nødlidende eller 
sandsynligvis vil blive det. Når
Afviklingsinstansen er blevet underrettet af 
ECB, bør den formulere en 
afviklingsordning baseret på 
afviklingsplanerne, bestemmelserne i 
direktivet om genopretning og afvikling af 
banker [ ] og Kommissionens afgørelser 
om statsstøtte og give instrukser til de 
nationale afviklingsmyndigheder om, 
hvilke afviklingsværktøjer og -beføjelser 
der skal bringes i anvendelse på nationalt 
plan.
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bringes i anvendelse på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 121
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Som tilsynsmyndighed inden for den 
fælles tilsynsmekanisme er ECB bedst 
placeret til at vurdere, om et kreditinstitut 
er nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
og om det ikke med rimelighed ser ud til, 
at nogen anden foranstaltning iværksat af 
den private sektor eller en 
tilsynsmyndighed vil kunne forhindre, at 
instituttet bliver nødlidende inden for en 
rimelig tidshorisont. Når 
Afviklingsinstansen er blevet underrettet af 
ECB, bør den komme med en anbefaling til
Kommissionen. Under hensyntagen til
behovet for at afbalancere de forskellige 
interesser, der gør sig gældende, bør 
Kommissionen afgøre, om et institut skal 
bringes under afvikling, og fastlægge 
klare og detaljerede rammer for afvikling 
med angivelse af, hvilke 
afviklingsforanstaltninger 
Afviklingsinstansen skal træffe. Inden for 
disse rammer bør Afviklingsinstansen 
træffe beslutning om en afviklingsordning 
og give instrukser til de nationale 
afviklingsmyndigheder om, hvilke 
afviklingsværktøjer og -beføjelser der skal 
bringes i anvendelse på nationalt plan.

(16) Som tilsynsmyndighed inden for den 
fælles tilsynsmekanisme er ECB's 
tilsynsråd bedst placeret til at vurdere, om 
et kreditinstitut er nødlidende eller 
forventeligt nødlidende, og om det ikke 
med rimelighed ser ud til, at nogen anden 
foranstaltning iværksat af den private 
sektor eller en tilsynsmyndighed vil kunne 
forhindre, at instituttet bliver nødlidende 
inden for en rimelig tidshorisont. Når 
Afviklingsinstansen er blevet underrettet af 
ECB, bør den komme med en udkast til en 
beslutning til Kommissionen om, hvorvidt 
et institut skal afvikles. Dette udkast til en 
beslutning bør omfatte en anbefaling til
rammerne for afviklingsværktøjerne og, 
hvor det er relevant, rammerne for brugen 
af fonden. I lyset af behovet for at 
afbalancere de forskellige berørte
interesser bør Kommissionen beslutte at
vedtage udkastet til beslutning. Inden for 
disse rammer bør Afviklingsinstansen 
træffe beslutning om en afviklingsordning 
og give instrukser til de nationale 
afviklingsmyndigheder om, hvilke 
afviklingsværktøjer og -beføjelser der skal 
bringes i anvendelse på nationalt plan.
Kommissionen kan anmode 
Afviklingsinstansen om at revidere 
udkastet til beslutning.

Or. en
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Ændringsforslag 122
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Som tilsynsmyndighed inden for den 
fælles tilsynsmekanisme er ECB bedst 
placeret til at vurdere, om et kreditinstitut 
er nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
og om det ikke med rimelighed ser ud til, 
at nogen anden foranstaltning iværksat af 
den private sektor eller en 
tilsynsmyndighed vil kunne forhindre, at 
instituttet bliver nødlidende inden for en 
rimelig tidshorisont. Når 
Afviklingsinstansen er blevet underrettet af 
ECB, bør den komme med en anbefaling til 
Kommissionen. Under hensyntagen til 
behovet for at afbalancere de forskellige 
interesser, der gør sig gældende, bør 
Kommissionen afgøre, om et institut skal 
bringes under afvikling, og fastlægge klare 
og detaljerede rammer for afvikling med 
angivelse af, hvilke 
afviklingsforanstaltninger 
Afviklingsinstansen skal træffe. Inden for 
disse rammer bør Afviklingsinstansen 
træffe beslutning om en afviklingsordning 
og give instrukser til de nationale 
afviklingsmyndigheder om, hvilke 
afviklingsværktøjer og -beføjelser der skal 
bringes i anvendelse på nationalt plan.

(16) Som tilsynsmyndighed inden for den 
fælles tilsynsmekanisme er ECB bedst 
placeret til at vurdere, om et kreditinstitut 
er nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
og om det ikke med rimelighed ser ud til, 
at nogen anden foranstaltning iværksat af 
den private sektor eller en 
tilsynsmyndighed vil kunne forhindre, at 
instituttet bliver nødlidende inden for en 
rimelig tidshorisont. Når 
Afviklingsinstansen på sit eksekutivmøde
er blevet underrettet af ECB, bør den 
komme med en anbefaling til 
Kommissionen. Under hensyntagen til 
behovet for at afbalancere de forskellige 
interesser, der gør sig gældende, bør 
Kommissionen afgøre, om et institut skal 
bringes under afvikling, og fastlægge klare 
og detaljerede rammer for afvikling med 
angivelse af, hvilke 
afviklingsforanstaltninger 
Afviklingsinstansen skal træffe. Inden for 
disse rammer bør Afviklingsinstansen på 
sit eksekutivmøde træffe beslutning om en 
afviklingsordning og give instrukser til de 
nationale afviklingsmyndigheder om, 
hvilke afviklingsværktøjer og -beføjelser 
der skal bringes i anvendelse på nationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 123
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Kommissionen bør ikke spille en 
ledende rolle i afviklingsproceduren som 
fastsat i denne forordning og bør ikke 
have nogen beslutningsbeføjelser i 
forbindelse med afviklingen af et 
kreditinstitut som omhandlet i artikel 2.

Or. en

Ændringsforslag 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Afviklingsinstansen bør have 
beføjelse til at træffe beslutninger, navnlig 
i forbindelse med afviklingsplanlægning, 
vurdering af afviklingsmuligheder, 
fjernelse af hindringer for afvikling og 
forberedelse af afviklingsforanstaltninger. 
De nationale afviklingsmyndigheder bør 
bistå Afviklingsinstansen i planlægningen 
og forberedelsen af afviklingsbeslutninger. 
Desuden bør de nationale 
afviklingsmyndigheder være ansvarlige for 
gennemførelsen af afviklingsbeslutninger, 
eftersom udøvelsen af afviklingsbeføjelser 
indebærer anvendelse af national 
lovgivning.

(17) Afviklingsinstansen bør have 
beføjelse til at træffe beslutninger, navnlig 
i forbindelse med afviklingsplanlægning, 
vurdering af afviklingsmuligheder,
specificering af byrdefordelingen i 
netværket af afviklingsfonde og fjernelse 
af hindringer for afvikling og forberedelse 
af afviklingsforanstaltninger. De nationale 
afviklingsmyndigheder bør bistå 
Afviklingsinstansen i planlægningen og 
forberedelsen af afviklingsbeslutninger. 
Desuden bør de nationale 
afviklingsmyndigheder være ansvarlige for 
gennemførelsen af afviklingsbeslutninger, 
eftersom udøvelsen af afviklingsbeføjelser 
indebærer anvendelse af national 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er af stor betydning for, at det 
indre marked kan fungere hensigtsmæssigt, 
at det er de samme regler, der gælder for 
alle afviklingsforanstaltninger, uanset om 
de træffes af nationale 
afviklingsmyndigheder i henhold til 
direktiv […] eller træffes inden for 
rammerne af den fælles 
afviklingsmekanisme. Kommissionen vil 
vurdere foranstaltningerne på basis af 
artikel 107 i TEUF. Hvis anvendelsen af 
afviklingsfinansieringsordninger ikke 
omfatter statsstøtte, jf. artikel 107, stk. 1, i 
TEUF, bør Kommissionen, for at sikre
lige vilkår i det indre marked, vurdere de 
pågældende foranstaltninger i analogi 
med artikel 107 i TEUF. Hvis en 
underretning i henhold til artikel 108 i 
TEUF ikke er nødvendig, da 
Afviklingsinstansens forslag til 
anvendelsen af Afviklingsfonden ikke er 
statsstøtte, jf. artikel 107 i TEUF, bør 
Kommissionen for at sikre det indre
markeds integritet i forholdet mellem 
deltagende og ikke-deltagende 
medlemsstater anvende de relevante 
statsstøtteregler i henhold til artikel 107 i 
TEUF analogt, når den vurderer den 
foreslåede anvendelse af 
Afviklingsfonden. Afviklingsinstansen bør 
ikke træffe beslutning om en 
afviklingsordning, før Kommissionen i 
analogi med statsstøttereglerne har sikret, 
at anvendelsen af Afviklingsfonden følger 
de samme regler som interventioner via 
nationale finansieringsordninger.

(18) Det er af stor betydning for, at det 
indre marked kan fungere hensigtsmæssigt, 
at det er de samme regler, der gælder for 
alle afviklingsforanstaltninger, uanset om 
de træffes af nationale 
afviklingsmyndigheder i henhold til 
direktiv […] eller træffes inden for 
rammerne af den fælles 
afviklingsmekanisme. Kommissionen vil 
vurdere foranstaltningerne på basis af 
artikel 107 i TEUF og for at sikre det indre 
markeds integritet i forholdet mellem 
deltagende og ikke-deltagende 
medlemsstater anvende de relevante 
statsstøtteregler i henhold til artikel 107 i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 126
Diogo Feio
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er af stor betydning for, at det 
indre marked kan fungere hensigtsmæssigt, 
at det er de samme regler, der gælder for 
alle afviklingsforanstaltninger, uanset om 
de træffes af nationale 
afviklingsmyndigheder i henhold til 
direktiv […] eller træffes inden for 
rammerne af den fælles 
afviklingsmekanisme. Kommissionen vil 
vurdere foranstaltningerne på basis af 
artikel 107 i TEUF. Hvis anvendelsen af 
afviklingsfinansieringsordninger ikke 
omfatter statsstøtte, jf. artikel 107, stk. 1, i 
TEUF, bør Kommissionen, for at sikre lige 
vilkår i det indre marked, vurdere de 
pågældende foranstaltninger i analogi med 
artikel 107 i TEUF. Hvis en underretning i 
henhold til artikel 108 i TEUF ikke er 
nødvendig, da Afviklingsinstansens forslag 
til anvendelsen af Afviklingsfonden ikke er 
statsstøtte, jf. artikel 107 i TEUF, bør 
Kommissionen for at sikre det indre 
markeds integritet i forholdet mellem 
deltagende og ikke-deltagende 
medlemsstater anvende de relevante 
statsstøtteregler i henhold til artikel 107 i 
TEUF analogt, når den vurderer den 
foreslåede anvendelse af Afviklingsfonden. 
Afviklingsinstansen bør ikke træffe 
beslutning om en afviklingsordning, før 
Kommissionen i analogi med
statsstøttereglerne har sikret, at 
anvendelsen af Afviklingsfonden følger de 
samme regler som interventioner via 
nationale finansieringsordninger.

(18) Det er af stor betydning for, at det 
indre marked kan fungere hensigtsmæssigt, 
at det er de samme regler, der gælder for 
alle afviklingsforanstaltninger, uanset om 
de træffes af nationale 
afviklingsmyndigheder i henhold til 
direktiv […] eller træffes inden for 
rammerne af den fælles 
afviklingsmekanisme. Kommissionen vil 
vurdere foranstaltningerne på basis af 
artikel 107 i TEUF. Hvis anvendelsen af 
afviklingsfinansieringsordninger ikke 
omfatter statsstøtte, jf. artikel 107, stk. 1, i 
TEUF, bør Kommissionen, for at sikre lige 
vilkår i det indre marked, vurdere de 
pågældende foranstaltninger i analogi med 
artikel 107 i TEUF. Hvis en underretning i 
henhold til artikel 108 i TEUF ikke er 
nødvendig, da Afviklingsinstansens forslag 
til anvendelsen af Afviklingsfonden ikke er 
statsstøtte, jf. artikel 107 i TEUF, som 
påregnet på eksekutivmødet bør 
Kommissionen for at sikre det indre 
markeds integritet i forholdet mellem 
deltagende og ikke-deltagende 
medlemsstater anvende de relevante 
statsstøtteregler i henhold til artikel 107 i 
TEUF analogt, når den vurderer den 
foreslåede anvendelse af Afviklingsfonden. 
Afviklingsinstansen bør ikke træffe 
beslutning om en afviklingsordning, før 
Kommissionen i analogi med 
statsstøttereglerne har sikret, at 
anvendelsen af Afviklingsfonden følger de 
samme regler som interventioner via 
nationale finansieringsordninger.

Or. en
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Ændringsforslag 127
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre en hurtig og effektiv 
beslutningsprocedure for afviklinger bør 
Afviklingsinstansen være et særligt EU-
agentur med en særlig struktur, som svarer 
til dens særlige opgaver, og som ikke 
følger samme skabelon som de øvrige EU-
agenturer. Afviklingsinstansens 
sammensætning bør sikre, at der tages 
behørigt hensyn til alle relevante interesser 
i forbindelse med afviklingsprocedurer. 
Afviklingsinstansen bør afholde 
eksekutivmøder og plenarmøder. 
Deltagerne i eksekutivmøderne bør være 
den administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør samt 
repræsentanter for Kommissionen og ECB. 
I betragtning af Afviklingsinstansens 
formål bør den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør udpeges 
af Rådet efter forslag fra Kommissionen og 
efter høring af Europa-Parlamentet. Når 
man på Afviklingsinstansens 
eksekutivmøde drøfter en afvikling af en 
bank eller en koncern, der er etableret i kun 
én deltagende medlemsstat, bør man også 
indbyde det medlem, der er udpeget af den 
pågældende medlemsstat, og som 
repræsenterer den nationale 
afviklingsmyndighed, til at deltage i mødet 
og i beslutningstagningen. Når man på 
Afviklingsinstansens eksekutivmøde 
drøfter en grænseoverskridende koncern, 
bør man også indbyde de medlemmer, der 
er udpeget af såvel hjemlandet som alle 
berørte værtslande, og som repræsenterer 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder, til at deltage i 
mødet og i beslutningstagningen.
Hjemlandets myndigheder og 
værtslandenes myndigheder bør dog have

(19) For at sikre en hurtig og effektiv 
beslutningsprocedure for afviklinger bør 
Afviklingsinstansen være et særligt EU-
agentur med en særlig struktur, som svarer 
til dens særlige opgaver, og som ikke 
følger samme skabelon som de øvrige EU-
agenturer. Afviklingsinstansens 
sammensætning bør sikre, at der tages 
behørigt hensyn til alle relevante interesser 
i forbindelse med afviklingsprocedurer. 
Afviklingsinstansen bør afholde 
eksekutivmøder og plenarmøder. 
Deltagerne i eksekutivmøderne bør være 
den administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør samt 
repræsentanter for Kommissionen og ECB. 
I betragtning af Afviklingsinstansens 
formål bør den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør udpeges 
af Rådet efter forslag fra Kommissionen og 
efter høring af Europa-Parlamentet. Når 
man på Afviklingsinstansens 
eksekutivmøde drøfter en afvikling af en 
bank eller en koncern, der er etableret i kun 
én deltagende medlemsstat, bør man også 
indbyde det medlem, der er udpeget af den 
pågældende medlemsstat, og som 
repræsenterer den nationale 
afviklingsmyndighed, til at deltage i mødet 
og i beslutningstagningen. Når man på 
Afviklingsinstansens eksekutivmøde 
drøfter en grænseoverskridende koncern, 
bør man også indbyde de medlemmer, der 
er udpeget af såvel hjemlandet som alle 
berørte værtslande, og som repræsenterer 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder, til at deltage i 
mødet og i beslutningstagningen. For at 
sikre en afbalanceret indflydelse på den 
beslutning, som har en negativ 
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en afbalanceret indflydelse på
beslutningen, så værtslandenes 
myndigheder bør kun have én stemme
tilsammen. Afviklingsinstansen kan 
endvidere indbyde observatører, f.eks. en 
repræsentant for den europæiske 
stabilitetsmekanisme og for Eurogruppen, 
til at deltage i Afviklingsinstansens møder.

finanspolitisk indvirkning på de 
medlemsstater, hvor den 
grænseoverskridende koncern driver 
forretning, bør hver medlemsstat, der 
repræsenterer den relevante nationale 
afviklingsmyndighed, kun have én 
stemme. Afviklingsinstansen kan 
endvidere indbyde observatører, f.eks. en 
repræsentant for den europæiske 
stabilitetsmekanisme og for Eurogruppen, 
til at deltage i Afviklingsinstansens møder.

Or. en

Ændringsforslag 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre en hurtig og effektiv 
beslutningsprocedure for afviklinger bør 
Afviklingsinstansen være et særligt EU-
agentur med en særlig struktur, som svarer 
til dens særlige opgaver, og som ikke 
følger samme skabelon som de øvrige EU-
agenturer. Afviklingsinstansens 
sammensætning bør sikre, at der tages 
behørigt hensyn til alle relevante interesser 
i forbindelse med afviklingsprocedurer. 
Afviklingsinstansen bør afholde 
eksekutivmøder og plenarmøder. 
Deltagerne i eksekutivmøderne bør være 
den administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør samt
repræsentanter for Kommissionen og
ECB. I betragtning af Afviklingsinstansens 
formål bør den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør udpeges 
af Rådet efter forslag fra Kommissionen 
og efter høring af Europa-Parlamentet. Når 
man på Afviklingsinstansens 
eksekutivmøde drøfter en afvikling af en 
bank eller en koncern, der er etableret i kun 

(19) For at sikre en hurtig og effektiv 
beslutningsprocedure for afviklinger bør 
Afviklingsinstansen være et særligt EU-
agentur med en særlig struktur, som svarer 
til dens særlige opgaver, og som ikke 
følger samme skabelon som de øvrige EU-
agenturer. Afviklingsinstansens 
sammensætning bør sikre, at der tages 
behørigt hensyn til alle relevante interesser 
i forbindelse med afviklingsprocedurer. 
Afviklingsinstansen bør afholde 
eksekutivmøder og plenarmøder. 
Deltagerne i plenarmøderne bør være den 
administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør, en 
repræsentant for ECB samt 
repræsentanter for hver national 
afviklingsmyndighed fra alle de 
deltagende medlemsstater. Deltagerne i
eksekutivmøderne bør være den 
administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør samt en 
repræsentant for ECB. I betragtning af 
Afviklingsinstansens formål bør den 
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én deltagende medlemsstat, bør man også 
indbyde det medlem, der er udpeget af den 
pågældende medlemsstat, og som 
repræsenterer den nationale 
afviklingsmyndighed, til at deltage i mødet 
og i beslutningstagningen. Når man på 
Afviklingsinstansens eksekutivmøde 
drøfter en grænseoverskridende koncern, 
bør man også indbyde de medlemmer, der 
er udpeget af såvel hjemlandet som alle 
berørte værtslande, og som repræsenterer 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder, til at deltage i 
mødet og i beslutningstagningen. 
Hjemlandets myndigheder og 
værtslandenes myndigheder bør dog have 
en afbalanceret indflydelse på 
beslutningen, så værtslandenes 
myndigheder bør kun have én stemme
tilsammen. Afviklingsinstansen kan 
endvidere indbyde observatører, f.eks. en 
repræsentant for den europæiske 
stabilitetsmekanisme og for Eurogruppen, 
til at deltage i Afviklingsinstansens møder.

administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør udpeges af 
Rådet efter høring af Europa-Parlamentet. 
Når man på Afviklingsinstansens 
eksekutivmøde drøfter en afvikling af en 
bank eller en koncern, der er etableret i kun 
én deltagende medlemsstat, bør man også 
indbyde det medlem, der er udpeget af den 
pågældende medlemsstat, og som 
repræsenterer den nationale 
afviklingsmyndighed, til at deltage i mødet 
og i beslutningstagningen. Når man på 
Afviklingsinstansens eksekutivmøde 
drøfter en grænseoverskridende koncern, 
bør man også indbyde de medlemmer, der 
er udpeget af såvel hjemlandet som alle 
berørte værtslande, og som repræsenterer 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder, til at deltage i 
mødet og i beslutningstagningen. 
Hjemlandets myndigheder og 
værtslandenes myndigheder bør dog have 
en afbalanceret indflydelse på 
beslutningen, så værtslandenes 
myndigheder bør kun have to stemmer
tilsammen. Hjemlandets myndighed bør 
også have to stemmer. Afviklingsinstansen 
kan endvidere indbyde observatører, f.eks. 
en repræsentant for den europæiske 
stabilitetsmekanisme og for Eurogruppen, 
til at deltage i Afviklingsinstansens møder.

Or. en

Ændringsforslag 129
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre en hurtig og effektiv 
beslutningsprocedure for afviklinger bør 
Afviklingsinstansen være et særligt EU-
agentur med en særlig struktur, som svarer 

(19) For at sikre en hurtig og effektiv 
beslutningsprocedure for afviklinger bør 
Afviklingsinstansen være et særligt EU-
agentur med en særlig struktur, som svarer 
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til dens særlige opgaver, og som ikke 
følger samme skabelon som de øvrige EU-
agenturer. Afviklingsinstansens 
sammensætning bør sikre, at der tages 
behørigt hensyn til alle relevante interesser 
i forbindelse med afviklingsprocedurer. 
Afviklingsinstansen bør afholde 
eksekutivmøder og plenarmøder. 
Deltagerne i eksekutivmøderne bør være 
den administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør samt 
repræsentanter for Kommissionen og ECB. 
I betragtning af Afviklingsinstansens 
formål bør den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør udpeges 
af Rådet efter forslag fra Kommissionen og 
efter høring af Europa-Parlamentet. Når 
man på Afviklingsinstansens 
eksekutivmøde drøfter en afvikling af en 
bank eller en koncern, der er etableret i kun 
én deltagende medlemsstat, bør man også 
indbyde det medlem, der er udpeget af den 
pågældende medlemsstat, og som 
repræsenterer den nationale 
afviklingsmyndighed, til at deltage i mødet 
og i beslutningstagningen. Når man på 
Afviklingsinstansens eksekutivmøde 
drøfter en grænseoverskridende koncern, 
bør man også indbyde de medlemmer, der 
er udpeget af såvel hjemlandet som alle 
berørte værtslande, og som repræsenterer 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder, til at deltage i 
mødet og i beslutningstagningen. 
Hjemlandets myndigheder og 
værtslandenes myndigheder bør dog have 
en afbalanceret indflydelse på 
beslutningen, så værtslandenes 
myndigheder bør kun have én stemme 
tilsammen. Afviklingsinstansen kan
endvidere indbyde observatører, f.eks. en 
repræsentant for den europæiske 
stabilitetsmekanisme og for Eurogruppen, 
til at deltage i Afviklingsinstansens møder.

til dens særlige opgaver. 
Afviklingsinstansens sammensætning bør 
sikre, at der tages behørigt hensyn til alle 
relevante interesser i forbindelse med 
afviklingsprocedurer. Afviklingsinstansen 
bør afholde eksekutivmøder og 
plenarmøder. Deltagerne i 
eksekutivmøderne bør være den 
administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør samt 
repræsentanter for Kommissionen og ECB. 
I betragtning af Afviklingsinstansens 
formål bør den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør udpeges 
af Rådet efter forslag fra Kommissionen og 
efter Europa-Parlamentets godkendelse. 
Når man på Afviklingsinstansens 
eksekutivmøde drøfter en afvikling af en 
bank eller en koncern, der er etableret i kun 
én deltagende medlemsstat, bør man også 
indbyde det medlem, der er udpeget af den 
pågældende medlemsstat, og som 
repræsenterer den nationale 
afviklingsmyndighed, til at deltage i mødet 
og i beslutningstagningen. Når man på 
Afviklingsinstansens eksekutivmøde 
drøfter en grænseoverskridende koncern, 
bør man også indbyde de medlemmer, der 
er udpeget af såvel hjemlandet som alle 
berørte værtslande, og som repræsenterer 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder, til at deltage i 
mødet og i beslutningstagningen. 
Hjemlandets myndigheder og 
værtslandenes myndigheder bør dog have 
en afbalanceret indflydelse på 
beslutningen, så der tages højde for 
størrelsen af de enkelte virksomheder i 
medlemsstaterne. Afviklingsinstansen kan 
endvidere indbyde observatører, f.eks. en 
repræsentant for den europæiske 
stabilitetsmekanisme og for Eurogruppen, 
til at deltage i Afviklingsinstansens møder.

Or. en
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Ændringsforslag 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre en hurtig og effektiv 
beslutningsprocedure for afviklinger bør 
Afviklingsinstansen være et særligt EU-
agentur med en særlig struktur, som svarer 
til dens særlige opgaver, og som ikke 
følger samme skabelon som de øvrige EU-
agenturer. Afviklingsinstansens 
sammensætning bør sikre, at der tages 
behørigt hensyn til alle relevante interesser 
i forbindelse med afviklingsprocedurer. 
Afviklingsinstansen bør afholde 
eksekutivmøder og plenarmøder. 
Deltagerne i eksekutivmøderne bør være 
den administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør samt 
repræsentanter for Kommissionen og ECB. 
I betragtning af Afviklingsinstansens 
formål bør den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør udpeges 
af Rådet efter forslag fra Kommissionen og 
efter høring af Europa-Parlamentet. Når 
man på Afviklingsinstansens 
eksekutivmøde drøfter en afvikling af en 
bank eller en koncern, der er etableret i kun 
én deltagende medlemsstat, bør man også 
indbyde det medlem, der er udpeget af den 
pågældende medlemsstat, og som 
repræsenterer den nationale 
afviklingsmyndighed, til at deltage i mødet 
og i beslutningstagningen. Når man på 
Afviklingsinstansens eksekutivmøde 
drøfter en grænseoverskridende koncern, 
bør man også indbyde de medlemmer, der 
er udpeget af såvel hjemlandet som alle 
berørte værtslande, og som repræsenterer 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder, til at deltage i 
mødet og i beslutningstagningen. 
Hjemlandets myndigheder og 

(19) For at sikre en hurtig og effektiv 
beslutningsprocedure for afviklinger bør 
Afviklingsinstansen være et særligt EU-
agentur med en særlig struktur, som svarer 
til dens særlige opgaver, og som ikke 
følger samme skabelon som de øvrige EU-
agenturer. Afviklingsinstansens 
sammensætning bør sikre, at der tages 
behørigt hensyn til alle relevante interesser 
i forbindelse med afviklingsprocedurer. 
Afviklingsinstansen bør afholde 
eksekutivmøder og plenarmøder. 
Deltagerne i eksekutivmøderne bør være 
den administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør samt 
repræsentanter for Kommissionen og ECB. 
I betragtning af Afviklingsinstansens 
formål bør den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør udpeges 
af Rådet efter forslag fra Kommissionen og 
efter høring af Europa-Parlamentet. Når 
man på Afviklingsinstansens 
eksekutivmøde drøfter en afvikling af en 
bank eller en koncern, der er etableret i kun 
én deltagende medlemsstat, bør man også 
indbyde det medlem, der er udpeget af den 
pågældende medlemsstat, og som 
repræsenterer den nationale 
afviklingsmyndighed, til at deltage i mødet 
og i beslutningstagningen. Når man på 
Afviklingsinstansens eksekutivmøde 
drøfter en grænseoverskridende koncern, 
bør man også indbyde de medlemmer, der 
er udpeget af såvel hjemlandet som alle 
berørte værtslande, og som repræsenterer 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder, til at deltage i 
mødet og i beslutningstagningen. 
Hjemlandets myndigheder og 
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værtslandenes myndigheder bør dog have 
en afbalanceret indflydelse på 
beslutningen, så værtslandenes 
myndigheder bør kun have én stemme 
tilsammen. Afviklingsinstansen kan 
endvidere indbyde observatører, f.eks. en 
repræsentant for den europæiske 
stabilitetsmekanisme og for Eurogruppen, 
til at deltage i Afviklingsinstansens møder.

værtslandenes myndigheder bør dog have 
en afbalanceret indflydelse på 
beslutningen, så værtslandenes 
myndigheder bør kun have én stemme
tilsammen. I disse overvejelser bør der 
tages behørigt højde for omfanget af de 
berørte forpligtelser og størrelsen af de 
relevante institutter i de forskellige 
medlemsstater, når der foreslås 
afviklingsforanstaltninger.
Afviklingsinstansen kan endvidere indbyde 
observatører, f.eks. en repræsentant for den 
europæiske stabilitetsmekanisme og for 
Eurogruppen, til at deltage i 
Afviklingsinstansens møder.

Or. en

Ændringsforslag 131
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre en hurtig og effektiv 
beslutningsprocedure for afviklinger bør 
Afviklingsinstansen være et særligt EU-
agentur med en særlig struktur, som svarer 
til dens særlige opgaver, og som ikke 
følger samme skabelon som de øvrige EU-
agenturer. Afviklingsinstansens 
sammensætning bør sikre, at der tages 
behørigt hensyn til alle relevante interesser 
i forbindelse med afviklingsprocedurer. 
Afviklingsinstansen bør afholde 
eksekutivmøder og plenarmøder. 
Deltagerne i eksekutivmøderne bør være 
den administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør samt 
repræsentanter for Kommissionen og ECB. 
I betragtning af Afviklingsinstansens 
formål bør den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør udpeges 
af Rådet efter forslag fra Kommissionen og 

(19) For at sikre en hurtig og effektiv 
beslutningsprocedure for afviklinger bør 
Afviklingsinstansen være et særligt EU-
agentur med en særlig struktur, som svarer 
til dens særlige opgaver, og som ikke 
følger samme skabelon som de øvrige EU-
agenturer. Afviklingsinstansens 
sammensætning bør sikre, at der tages 
behørigt hensyn til alle relevante interesser 
i forbindelse med afviklingsprocedurer. 
Afviklingsinstansen bør afholde 
eksekutivmøder og plenarmøder.
Plenarmøderne bør afholdes kvartalsvist.
Deltagerne i eksekutivmøderne bør være 
den administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør samt 
repræsentanter for Kommissionen og ECB. 
I betragtning af Afviklingsinstansens 
formål bør den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør udpeges 
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efter høring af Europa-Parlamentet. Når 
man på Afviklingsinstansens 
eksekutivmøde drøfter en afvikling af en 
bank eller en koncern, der er etableret i kun 
én deltagende medlemsstat, bør man også 
indbyde det medlem, der er udpeget af den 
pågældende medlemsstat, og som 
repræsenterer den nationale 
afviklingsmyndighed, til at deltage i mødet 
og i beslutningstagningen. Når man på 
Afviklingsinstansens eksekutivmøde 
drøfter en grænseoverskridende koncern, 
bør man også indbyde de medlemmer, der 
er udpeget af såvel hjemlandet som alle 
berørte værtslande, og som repræsenterer 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder, til at deltage i 
mødet og i beslutningstagningen. 
Hjemlandets myndigheder og 
værtslandenes myndigheder bør dog have 
en afbalanceret indflydelse på 
beslutningen, så værtslandenes 
myndigheder bør kun have én stemme 
tilsammen. Afviklingsinstansen kan 
endvidere indbyde observatører, f.eks. en 
repræsentant for den europæiske 
stabilitetsmekanisme og for Eurogruppen, 
til at deltage i Afviklingsinstansens møder.

af Rådet efter forslag fra Kommissionen og 
efter høring af Europa-Parlamentet. Når 
man på Afviklingsinstansens 
eksekutivmøde drøfter en afvikling af en 
bank eller en koncern, der er etableret i kun 
én deltagende medlemsstat, bør man også 
indbyde det medlem, der er udpeget af den 
pågældende medlemsstat, og som 
repræsenterer den nationale 
afviklingsmyndighed, til at deltage i mødet 
og i beslutningstagningen. Når man på 
Afviklingsinstansens eksekutivmøde 
drøfter en grænseoverskridende koncern, 
bør man også indbyde de medlemmer, der 
er udpeget af såvel hjemlandet som alle 
berørte værtslande, og som repræsenterer 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder, til at deltage i 
mødet og i beslutningstagningen. 
Hjemlandets myndigheder og 
værtslandenes myndigheder bør dog have 
en afbalanceret indflydelse på 
beslutningen, så værtslandenes 
myndigheder bør kun have én stemme 
tilsammen. I denne forbindelse bør
Afviklingsinstansen ligeledes nedsætte et 
administrativt klagenævn, som kan
gennemføre en intern administrativ 
revision af de beslutninger, som træffes 
på eksekutivmøderne vedrørende 
afviklingsordninger og/eller 
-foranstaltninger, efterfulgt af en 
anmodning om en revision fra den 
nationale afviklingsmyndighed. 
Afviklingsinstansen kan endvidere 
indbyde observatører, f.eks. en 
repræsentant for den europæiske 
stabilitetsmekanisme og for Eurogruppen, 
til at deltage i Afviklingsinstansens møder
og er omfattet af samme tavshedspligt som
medlemmerne af Afviklingsinstansen, 
Afviklingsinstansens ansatte og de 
ansatte, der er udvekslet med eller 
udstationeret fra deltagende 
medlemsstater, og som varetager 
afviklingsopgaver.

Or. en
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Ændringsforslag 132
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Afviklingsinstansen bør oprette 
interne afviklingsgrupper bestående af 
instansens egne ansatte og ansatte i de 
nationale afviklingsmyndigheder i de 
deltagende medlemsstater, som bør 
fungere som afviklingskollegier og bør 
ledes af koordinatorer, som udpeges fra 
Afviklingsmyndighedens øverste ansatte. 
Koordinatorerne bør deltage i 
Afviklingsinstansens eksekutivmøder, 
men tildeles ingen stemmerettigheder i 
forbindelse med drøftelser og afgørelser. I 
tilfælde af en uløst tvist i 
afviklingsgruppen kan koordinatoren 
og/eller en af de nationale 
afviklingsmyndigheder klage til 
Afviklingsinstansen, som vil tage hånd om 
og løse tvisten på eksekutivmøderne. De 
nationale afviklingsmyndigheder kan 
klage over Afviklingsinstansens afgørelse 
truffet på eksekutivmøder til det 
administrative klagenævn.

Or. en

Ændringsforslag 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Kommissionen og 
Afviklingsinstansen og 
afviklingsmyndighederne samt de 
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kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, som ikke er deltagende 
medlemsstater, bør udarbejde et 
aftalememorandum med en generel 
beskrivelse af, hvordan de vil samarbejde 
med hinanden i forbindelse med 
varetagelsen af deres opgaver under 
[BRRD]. Aftalememorandummet kan 
bl.a. præcisere høringen i forbindelse med 
de af Kommissionens og 
Afviklingsinstansens afgørelser, som 
påvirker datterselskaber eller filialer, som 
er etableret i ikke-deltagende 
medlemsstater, hvis moderselskab er 
etableret i en deltagende medlemsstat. 
Memorandummet bør revideres med 
jævne mellemrum.

Or. en

Ændringsforslag 134
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I lyset af Afviklingsinstansens formål
og afviklingsmålene, som bl.a. omfatter 
beskyttelse af offentlige midler, bør
Afviklingsinstansen finansieres via bidrag 
fra institutterne i de deltagende 
medlemsstater.

(20) I lyset af Kommissionens og
Afviklingsinstansens opgaver under denne 
forordning og afviklingsmålene, som bl.a. 
omfatter beskyttelse af offentlige midler, 
bør den fælles afviklingsmekanisme, 
herunder alle Kommissionens og 
Afviklingsinstansens omkostninger i 
forbindelse med varetagelsen af deres 
respektive opgaver under denne 
forordning og alle Kommissionens og 
Afviklingsmyndighedens ikkekontraktlige 
forpligtelser, som opstår i forbindelse med 
deres opgaver under denne forordning,
finansieres via bidrag fra institutterne i de 
deltagende medlemsstater.
Medlemsstaternes eller Unionens 
budgetforpligtelser bør under ingen 
omstændigheder inddrages i opfyldelsen 
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af disse omkostninger og forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 135
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I lyset af Afviklingsinstansens formål 
og afviklingsmålene, som bl.a. omfatter 
beskyttelse af offentlige midler, bør 
Afviklingsinstansen finansieres via bidrag 
fra institutterne i de deltagende 
medlemsstater.

(20) I lyset af Afviklingsinstansens formål 
og afviklingsmålene, som bl.a. omfatter 
beskyttelse af offentlige midler, bør 
Afviklingsinstansen finansieres via bidrag 
fra institutterne i de deltagende 
medlemsstater. Disse institutter bør under 
ingen omstændigheder yde 
ekstraordinære årlige bidrag til dækning 
af administrative udgifter og bør ikke 
opfordres til at bidrage til deres nationale 
afviklingsmyndigheders budget.

Or. en

Ændringsforslag 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Direktivet [BRRD] bør omfatte 
genopretnings- og afviklingsplaner, tidlig 
indgriben, betingelser og principper for 
afvikling samt den fælles 
afviklingsmekanismes brug af 
afviklingsværktøjerne. Det er derfor 
hensigtsmæssigt, at denne forordning kun 
omfatter de nødvendige aspekter med 
henblik på at sikre, at den fælles 
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afviklingsmekanisme gennemfører det 
pågældende direktiv, og at den krævede 
yderligere finansiering er til rådighed i 
passende omfang.

Or. en

Ændringsforslag 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Afviklingsinstansen og, når det er 
relevant, Kommissionen bør træde i stedet 
for nationale afviklingsmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv […], hvad 
angår alle aspekter i forbindelse med 
beslutningstagningen vedrørende afvikling. 
De nationale afviklingsmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv […], bør 
fortsat varetage aktiviteter vedrørende 
gennemførelsen af afviklingsordninger, der
vedtages af Afviklingsinstansen. For at 
sikre gennemsigtighed og demokratisk 
kontrol og for at beskytte EU-
institutionernes rettigheder bør 
Afviklingsinstansen være ansvarlig over 
for Europa-Parlamentet og Rådet for så 
vidt angår beslutninger, der er truffet på 
grundlag af forslaget. Ligeledes af hensyn 
til gennemsigtigheden og den demokratiske 
kontrol bør de nationale parlamenter have 
en vis ret til at få oplysninger om 
Afviklingsinstansens aktiviteter og til at gå 
i dialog med den.

(21) Afviklingsinstansen bør koordinere 
de nationale afviklingsmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv […], hvad 
angår alle aspekter i forbindelse med 
beslutningstagningen vedrørende afvikling. 
De nationale afviklingsmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv […], bør 
fortsat varetage aktiviteter vedrørende 
gennemførelsen af afviklingsordninger, der 
vedtages af Afviklingsinstansen. For at 
sikre gennemsigtighed og demokratisk 
kontrol og for at beskytte EU-
institutionernes rettigheder bør 
Afviklingsinstansen være ansvarlig over 
for Europa-Parlamentet og Rådet for så 
vidt angår beslutninger, der er truffet på 
grundlag af forslaget. Ligeledes af hensyn 
til gennemsigtigheden og den demokratiske 
kontrol bør de nationale parlamenter have 
en vis ret til at få oplysninger om 
Afviklingsinstansens aktiviteter og til at gå 
i dialog med den.

Or. en

Ændringsforslag 138
Sharon Bowles
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Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Afviklingsinstansen og, når det er 
relevant, Kommissionen bør træde i stedet 
for nationale afviklingsmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv […], hvad 
angår alle aspekter i forbindelse med 
beslutningstagningen vedrørende afvikling. 
De nationale afviklingsmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv […], bør 
fortsat varetage aktiviteter vedrørende 
gennemførelsen af afviklingsordninger, der 
vedtages af Afviklingsinstansen. For at 
sikre gennemsigtighed og demokratisk 
kontrol og for at beskytte EU-
institutionernes rettigheder bør 
Afviklingsinstansen være ansvarlig over 
for Europa-Parlamentet og Rådet for så 
vidt angår beslutninger, der er truffet på 
grundlag af forslaget. Ligeledes af hensyn 
til gennemsigtigheden og den demokratiske 
kontrol bør de nationale parlamenter have 
en vis ret til at få oplysninger om 
Afviklingsinstansens aktiviteter og til at gå 
i dialog med den.

(21) Afviklingsinstansen bør træde i stedet 
for nationale afviklingsmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv […], hvad 
angår alle aspekter i forbindelse med 
beslutningstagningen vedrørende afvikling, 
som ikke omfatter nationale fonde. De 
nationale afviklingsmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv […], bør 
fortsat varetage aktiviteter vedrørende 
gennemførelsen af afviklingsordninger, der 
vedtages af Afviklingsinstansen. For at 
sikre gennemsigtighed og demokratisk 
kontrol og for at beskytte EU-
institutionernes rettigheder bør 
Afviklingsinstansen være ansvarlig over 
for Europa-Parlamentet og Rådet for så 
vidt angår beslutninger, der er truffet på 
grundlag af forslaget. Ligeledes af hensyn 
til gennemsigtigheden og den demokratiske 
kontrol bør de nationale parlamenter have 
en vis ret til at få oplysninger om 
Afviklingsinstansens aktiviteter og til at gå 
i dialog med den.

Or. en

Ændringsforslag 139
Peter Simon

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Afviklingsinstansen og, når det er 
relevant, Kommissionen bør træde i stedet 
for nationale afviklingsmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv […], hvad 
angår alle aspekter i forbindelse med 
beslutningstagningen vedrørende afvikling. 
De nationale afviklingsmyndigheder, der er 

(21) Afviklingsinstansen og, når det er 
relevant, Kommissionen bør træde i stedet 
for nationale afviklingsmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv […], hvad 
angår alle aspekter i forbindelse med 
beslutningstagningen vedrørende afvikling
af virksomheder, der er omfattet af 
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udpeget i henhold til direktiv […], bør 
fortsat varetage aktiviteter vedrørende 
gennemførelsen af afviklingsordninger, der 
vedtages af Afviklingsinstansen. For at 
sikre gennemsigtighed og demokratisk 
kontrol og for at beskytte EU-
institutionernes rettigheder bør 
Afviklingsinstansen være ansvarlig over 
for Europa-Parlamentet og Rådet for så 
vidt angår beslutninger, der er truffet på 
grundlag af forslaget. Ligeledes af hensyn 
til gennemsigtigheden og den demokratiske 
kontrol bør de nationale parlamenter have 
en vis ret til at få oplysninger om 
Afviklingsinstansens aktiviteter og til at gå 
i dialog med den.

forordningen. De nationale 
afviklingsmyndigheder, der er udpeget i 
henhold til direktiv […], bør fortsat 
varetage aktiviteter vedrørende 
gennemførelsen af afviklingsordninger, der 
vedtages af Afviklingsinstansen. For at 
sikre gennemsigtighed og demokratisk 
kontrol og for at beskytte EU-
institutionernes rettigheder bør 
Afviklingsinstansen være ansvarlig over 
for Europa-Parlamentet og Rådet for så 
vidt angår beslutninger, der er truffet på 
grundlag af forslaget. Ligeledes af hensyn 
til gennemsigtigheden og den demokratiske 
kontrol bør de nationale parlamenter have 
en vis ret til at få oplysninger om 
Afviklingsinstansens aktiviteter og til at gå 
i dialog med den.

Or. de

Ændringsforslag 140
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Afviklingsinstansen og, når det er 
relevant, Kommissionen bør træde i stedet 
for nationale afviklingsmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv […], hvad 
angår alle aspekter i forbindelse med 
beslutningstagningen vedrørende afvikling. 
De nationale afviklingsmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv […], bør 
fortsat varetage aktiviteter vedrørende 
gennemførelsen af afviklingsordninger, der 
vedtages af Afviklingsinstansen. For at 
sikre gennemsigtighed og demokratisk 
kontrol og for at beskytte EU-
institutionernes rettigheder bør 
Afviklingsinstansen være ansvarlig over 
for Europa-Parlamentet og Rådet for så 
vidt angår beslutninger, der er truffet på 

(21) Afviklingsinstansen og, når det er 
relevant, Kommissionen bør træde i stedet 
for nationale afviklingsmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv […], hvad 
angår alle aspekter i forbindelse med 
beslutningstagningen vedrørende afvikling. 
De nationale afviklingsmyndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv […], bør 
fortsat varetage aktiviteter vedrørende 
gennemførelsen af afviklingsordninger, der 
vedtages af Afviklingsinstansen. For at 
sikre gennemsigtighed og demokratisk 
kontrol og for at beskytte EU-
institutionernes rettigheder bør 
Afviklingsinstansen være ansvarlig over 
for Europa-Parlamentet og Rådet for så 
vidt angår beslutninger, der er truffet på 
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grundlag af forslaget. Ligeledes af hensyn 
til gennemsigtigheden og den demokratiske 
kontrol bør de nationale parlamenter have 
en vis ret til at få oplysninger om 
Afviklingsinstansens aktiviteter og til at gå 
i dialog med den.

grundlag af forslaget, i det omfang det ikke 
er planlagt og/eller udøvet i 
overensstemmelse med Kommissionens 
specifikke retningslinjer. Ligeledes af 
hensyn til gennemsigtigheden og den 
demokratiske kontrol bør de nationale 
parlamenter have en vis ret til at få 
oplysninger om Afviklingsinstansens 
aktiviteter og til at gå i dialog med den.

Or. en

Ændringsforslag 141
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at sikre en ensartet tilgang 
vedrørende institutter og koncerner bør 
Afviklingsinstansen have beføjelse til at 
udarbejde afviklingsplaner for sådanne 
institutter og koncerner.
Afviklingsinstansen bør vurdere 
institutternes og koncernernes 
afviklingsmuligheder og træffe 
foranstaltninger til at fjerne eventuelle 
hindringer for afviklingen. 
Afviklingsinstansen bør kræve, at de 
nationale afviklingsmyndigheder træffer
sådanne relevante foranstaltninger til at 
fjerne hindringer for afviklingen for at 
sikre konsekvens og muligheden for at 
afvikle de pågældende institutter.

(23) I lyset af de følsomme oplysninger, 
som skal indarbejdes i afviklingsplanerne,
bør Afviklingsinstansen ikke have 
beføjelse til at udarbejde afviklingsplaner 
for sådanne institutter og koncerner. Det 
bør være de nationale 
afviklingsmyndigheder, som udarbejder 
afviklingsplanerne for de pågældende
kreditinstitutter og koncerner.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 7 og i lyset af de følsomme 
oplysninger, som skal indgå i afviklingsplanerne, skal afviklingsplanerne udarbejdes af den 
relevante nationale afviklingsmyndighed. Afviklingsinstansen modtager kun de oplysninger, 
som er nødvendige for varetagelsen af dens opgaver under denne forordning. Fortrolige eller 
følsomme forretningsoplysninger om et kreditinstitut må ikke sendes til Afviklingsinstansen.
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Ændringsforslag 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at sikre en ensartet tilgang 
vedrørende institutter og koncerner bør 
Afviklingsinstansen have beføjelse til at
udarbejde afviklingsplaner for sådanne 
institutter og koncerner. 
Afviklingsinstansen bør vurdere 
institutternes og koncernernes 
afviklingsmuligheder og træffe 
foranstaltninger til at fjerne eventuelle 
hindringer for afviklingen. 
Afviklingsinstansen bør kræve, at de 
nationale afviklingsmyndigheder træffer 
sådanne relevante foranstaltninger til at 
fjerne hindringer for afviklingen for at 
sikre konsekvens og muligheden for at 
afvikle de pågældende institutter.

(23) For at sikre en ensartet tilgang 
vedrørende institutter og koncerner bør 
Afviklingsinstansen have beføjelse til at
koordinere udarbejdelsen af
afviklingsplaner for sådanne institutter og 
koncerner. Afviklingsinstansen bør vurdere 
institutternes og koncernernes 
afviklingsmuligheder og træffe 
foranstaltninger til at fjerne eventuelle 
hindringer for afviklingen. 
Afviklingsinstansen bør kræve, at de 
nationale afviklingsmyndigheder træffer 
sådanne relevante foranstaltninger til at 
fjerne hindringer for afviklingen for at 
sikre konsekvens og muligheden for at 
afvikle de pågældende institutter.

Or. en

Ændringsforslag 143
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at sikre en ensartet tilgang 
vedrørende institutter og koncerner bør 
Afviklingsinstansen have beføjelse til at 
udarbejde afviklingsplaner for sådanne 
institutter og koncerner. 
Afviklingsinstansen bør vurdere 
institutternes og koncernernes 
afviklingsmuligheder og træffe 
foranstaltninger til at fjerne eventuelle 

(23) For at sikre en ensartet tilgang 
vedrørende institutter og koncerner bør 
Afviklingsinstansen have beføjelse til at 
udarbejde afviklingsplaner for sådanne 
institutter og koncerner. 
Afviklingsinstansen bør vurdere 
institutternes og koncernernes 
afviklingsmuligheder og træffe 
foranstaltninger til at fjerne eventuelle 
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hindringer for afviklingen. 
Afviklingsinstansen bør kræve, at de 
nationale afviklingsmyndigheder træffer 
sådanne relevante foranstaltninger til at 
fjerne hindringer for afviklingen for at 
sikre konsekvens og muligheden for at 
afvikle de pågældende institutter.

hindringer for afviklingen. 
Afviklingsinstansen bør kræve, at de 
nationale afviklingsmyndigheder træffer 
sådanne relevante foranstaltninger til at 
fjerne hindringer for afviklingen for at 
sikre konsekvens og muligheden for at 
afvikle de pågældende institutter. På grund 
af de institutspecifikke og fortrolige 
oplysninger i afviklingsplanerne bør 
afgørelser vedrørende udarbejdelsen og 
vurderingen af afviklingsplanerne og 
anvendelsen af passende foranstaltninger 
træffes af Afviklingsinstansen på dets 
eksekutivmøde.

Or. en

Ændringsforslag 144
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at sikre en ensartet tilgang 
vedrørende institutter og koncerner bør 
Afviklingsinstansen have beføjelse til at 
udarbejde afviklingsplaner for sådanne 
institutter og koncerner. 
Afviklingsinstansen bør vurdere 
institutternes og koncernernes 
afviklingsmuligheder og træffe 
foranstaltninger til at fjerne eventuelle 
hindringer for afviklingen. 
Afviklingsinstansen bør kræve, at de 
nationale afviklingsmyndigheder træffer 
sådanne relevante foranstaltninger til at 
fjerne hindringer for afviklingen for at 
sikre konsekvens og muligheden for at 
afvikle de pågældende institutter.

(23) For at sikre en ensartet tilgang 
vedrørende institutter og koncerner bør 
Afviklingsinstansen på sit eksekutivmøde
have beføjelse til at udarbejde 
afviklingsplaner for sådanne institutter og 
koncerner. Afviklingsinstansen bør vurdere 
institutternes og koncernernes 
afviklingsmuligheder og træffe 
foranstaltninger til at fjerne eventuelle 
hindringer for afviklingen. 
Afviklingsinstansen bør kræve, at de 
nationale afviklingsmyndigheder træffer 
sådanne relevante foranstaltninger til at 
fjerne hindringer for afviklingen for at 
sikre konsekvens og muligheden for at 
afvikle de pågældende institutter.

Or. en
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Ændringsforslag 145
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) I afviklingsplanerne bør der tages 
højde for indvirkningen på 
medarbejderne, ligesom de bør omfatte 
procedurer til at informere og høre 
medarbejdere og deres repræsentanter 
gennem hele afviklingsprocessen. I givet 
fald skal kollektive overenskomster eller 
andre aftaler mellem arbejdsmarkedets 
parter respekteres i disse situationer. 
Afviklingsplaner, herunder ajourføringer, 
bør hurtigst muligt efter færdiggørelsen 
formidles til medarbejderne eller deres 
repræsentanter.

Or. en

Ændringsforslag 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Globale systemisk vigtige institutter 
(G-SII'er) og andre systemisk vigtige 
institutter (O-SSI'er) er af natur ikke 
kompatible med en effektiv og robust 
markedsøkonomi, bl.a. fordi de drager 
fordel af store implicitte tilskud, og selv 
ved hjælp af afviklingsværktøjer vil der 
være en risiko for, at de ikke kan afvikles 
uden anvendelse af offentlige midler. Det 
er derfor afgørende, at 
Afviklingsinstansen inden for en rimelig 
tidshorisont træffer forebyggende 
foranstaltninger, herunder en betydelig 
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reduktion i deres størrelse, indbyrdes 
forbundethed og kompleksitet.

Or. en

Ændringsforslag 147
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Den fælles afviklingsmekanisme bør 
opbygges på basis af rammerne for direktiv 
[…] og den fælles tilsynsmekanisme. 
Afviklingsinstansen bør have beføjelse til 
at gribe ind på et tidligt stadium i tilfælde, 
hvor der sker en forværring af et instituts 
finansielle situation eller solvens. De 
oplysninger, Afviklingsinstansen modtager 
fra de nationale afviklingsmyndigheder 
eller ECB på dette stadium, er af stor 
betydning for, at den kan bestemme, hvilke 
foranstaltninger den skal træffe for at 
forberede afviklingen af det pågældende 
institut.

(25) Den fælles afviklingsmekanisme bør 
opbygges på basis af rammerne for direktiv 
[…] og den fælles tilsynsmekanisme. 
Afviklingsinstansen bør være bemyndiget
til at gribe ind på et tidligt stadium i 
tilfælde, hvor der sker en forværring af et 
instituts finansielle situation eller solvens. 
De oplysninger, Afviklingsinstansen 
modtager fra de nationale 
afviklingsmyndigheder eller ECB på dette 
stadium, er af stor betydning for, at den 
kan bestemme, hvilke foranstaltninger den 
skal træffe for at forberede afviklingen af 
det pågældende institut.

Or. en

Ændringsforslag 148
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Den fælles afviklingsmekanisme bør 
opbygges på basis af rammerne for direktiv 
[…] og den fælles tilsynsmekanisme. 
Afviklingsinstansen bør have beføjelse til 
at gribe ind på et tidligt stadium i tilfælde, 
hvor der sker en forværring af et instituts 

(25) Den fælles afviklingsmekanisme bør 
opbygges på basis af rammerne for direktiv 
[…] og den fælles tilsynsmekanisme. 
Afviklingsinstansen bør have beføjelse til 
at gribe ind på et tidligt stadium i tilfælde, 
hvor der sker en forværring af et instituts 
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finansielle situation eller solvens. De 
oplysninger, Afviklingsinstansen modtager 
fra de nationale afviklingsmyndigheder 
eller ECB på dette stadium, er af stor 
betydning for, at den kan bestemme, hvilke 
foranstaltninger den skal træffe for at 
forberede afviklingen af det pågældende 
institut.

finansielle situation eller solvens. De 
oplysninger, Afviklingsinstansen modtager 
fra ECB på dette stadium, er af stor 
betydning for, at den kan bestemme, hvilke 
foranstaltninger den skal træffe for at 
forberede afviklingen af det pågældende 
institut.

Or. en

Ændringsforslag 149
Peter Simon

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Den fælles afviklingsmekanisme bør
opbygges på basis af rammerne for 
direktiv […] og den fælles 
tilsynsmekanisme. Afviklingsinstansen bør 
have beføjelse til at gribe ind på et tidligt 
stadium i tilfælde, hvor der sker en 
forværring af et instituts finansielle 
situation eller solvens. De oplysninger, 
Afviklingsinstansen modtager fra de 
nationale afviklingsmyndigheder eller ECB 
på dette stadium, er af stor betydning for, 
at den kan bestemme, hvilke 
foranstaltninger den skal træffe for at 
forberede afviklingen af det pågældende 
institut.

(25) Den fælles afviklingsmekanisme bør
være baseret på rammerne for direktiv […] 
og den fælles tilsynsmekanisme. 
Afviklingsinstansen bør have beføjelse til 
at gribe ind på et tidligt stadium i tilfælde, 
hvor der sker en forværring af et instituts 
finansielle situation eller solvens. De 
oplysninger, Afviklingsinstansen modtager 
fra de nationale afviklingsmyndigheder 
eller ECB på dette stadium, er af stor 
betydning for, at den kan bestemme, hvilke 
foranstaltninger den skal træffe for at 
forberede afviklingen af det pågældende 
institut.

Or. de

Ændringsforslag 150
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Betragtning 27
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at minimere forstyrrelserne af det 
finansielle marked og af økonomien bør 
afviklingsproceduren fuldføres inden for et 
kort tidsrum. Under hele
afviklingsproceduren bør Kommissionen
have adgang til alle oplysninger, den 
måtte finde nødvendige for at træffe en 
kvalificeret beslutning under afviklingen. 
Hvis Kommissionen beslutter at bringe et 
institut under afvikling, bør 
Afviklingsinstansen straks vedtage en 
afviklingsordning med nærmere 
oplysninger om de afviklingsværktøjer og 
-beføjelser, der skal anvendes, og om 
anvendelsen af finansieringsordninger.

(27) For at minimere forstyrrelserne af det 
finansielle marked og af økonomien bør 
afviklingsproceduren fuldføres inden for et 
kort tidsrum. Kommissionen bør ikke 
spille en ledende rolle i
afviklingsproceduren og bør ikke have
beføjelse til at træffe afgørelse om at 
afvikle et kreditinstitut.

Or. en

Ændringsforslag 151
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at minimere forstyrrelserne af det 
finansielle marked og af økonomien bør 
afviklingsproceduren fuldføres inden for et 
kort tidsrum. Under hele 
afviklingsproceduren bør Kommissionen 
have adgang til alle oplysninger, den måtte 
finde nødvendige for at træffe en 
kvalificeret beslutning under afviklingen. 
Hvis Kommissionen beslutter at bringe et 
institut under afvikling, bør 
Afviklingsinstansen straks vedtage en 
afviklingsordning med nærmere 
oplysninger om de afviklingsværktøjer og -
beføjelser, der skal anvendes, og om 
anvendelsen af finansieringsordninger.

(27) For at minimere forstyrrelserne af det 
finansielle marked og af økonomien bør 
afviklingsproceduren fuldføres inden for et 
kort tidsrum. Under hele 
afviklingsproceduren bør Kommissionen 
have adgang til alle oplysninger, den måtte 
finde nødvendige med henblik på 
statsstøttereglerne og indvirkningen på 
det indre marked som helhed, herunder 
på alle de berørte medlemsstater eller 
virksomheder, som ikke deltager i den 
fælles afviklingsmekanisme. Hvis ECB
beslutter at bringe et institut under 
afvikling, bør Afviklingsinstansen straks 
vedtage en afviklingsordning med nærmere 
oplysninger om de afviklingsværktøjer og -
beføjelser, der skal anvendes, og om 
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anvendelsen af finansieringsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at minimere forstyrrelserne af det 
finansielle marked og af økonomien bør 
afviklingsproceduren fuldføres inden for et 
kort tidsrum. Under hele 
afviklingsproceduren bør Kommissionen
have adgang til alle oplysninger, den måtte 
finde nødvendige for at træffe en 
kvalificeret beslutning under afviklingen. 
Hvis Kommissionen beslutter at bringe et 
institut under afvikling, bør 
Afviklingsinstansen straks vedtage en 
afviklingsordning med nærmere 
oplysninger om de afviklingsværktøjer og -
beføjelser, der skal anvendes, og om 
anvendelsen af finansieringsordninger.

(27) For at minimere forstyrrelserne af det 
finansielle marked og af økonomien bør 
afviklingsproceduren fuldføres inden for et 
kort tidsrum. Under hele 
afviklingsproceduren bør
Afviklingsinstansen have adgang til alle 
oplysninger, den måtte finde nødvendige
for at træffe en kvalificeret beslutning 
under afviklingen. Hvis ECB beslutter at
bringe et institut under afvikling, bør 
Afviklingsinstansen sammen med 
hjemlandets nationale 
afviklingsmyndigheder straks vedtage en 
afviklingsordning med nærmere 
oplysninger om de afviklingsværktøjer og -
beføjelser, der skal anvendes, og om 
anvendelsen af finansieringsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 153
Peter Simon

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at minimere forstyrrelserne af det 
finansielle marked og af økonomien bør 
afviklingsproceduren fuldføres inden for et 
kort tidsrum. Under hele 

(27) For at minimere forstyrrelserne af det 
finansielle marked og af økonomien bør 
afviklingsproceduren fuldføres inden for et 
kort tidsrum. Der bør være sikret 
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afviklingsproceduren bør Kommissionen 
have adgang til alle oplysninger, den måtte 
finde nødvendige for at træffe en 
kvalificeret beslutning under afviklingen. 
Hvis Kommissionen beslutter at bringe et 
institut under afvikling, bør 
Afviklingsinstansen straks vedtage en 
afviklingsordning med nærmere 
oplysninger om de afviklingsværktøjer og -
beføjelser, der skal anvendes, og om 
anvendelsen af finansieringsordninger.

indskyderne adgang til i det mindste de 
dækkede indskud så hurtigt som muligt og 
senest inden for den frist, som Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv [...] om 
indskudsgarantiordninger giver 
indskyderne for adgang til de dækkede 
indskud i forbindelse med en normal 
insolvensbehandling. Under hele 
afviklingsproceduren bør Kommissionen 
have adgang til alle oplysninger, den måtte 
finde nødvendige for at træffe en 
kvalificeret beslutning under afviklingen. 
Hvis Kommissionen beslutter at bringe et 
institut under afvikling, bør 
Afviklingsinstansen straks vedtage en 
afviklingsordning med nærmere 
oplysninger om de afviklingsværktøjer og -
beføjelser, der skal anvendes, og om 
anvendelsen af finansieringsordninger.
Afviklingsinstansen bør her have et tæt 
samarbejde med ECB, de kompetente 
nationale myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder samt 
indskudsgarantiordningerne.

Or. de

Ændringsforslag 154
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at minimere forstyrrelserne af det 
finansielle marked og af økonomien bør 
afviklingsproceduren fuldføres inden for et 
kort tidsrum. Under hele 
afviklingsproceduren bør Kommissionen 
have adgang til alle oplysninger, den måtte 
finde nødvendige for at træffe en 
kvalificeret beslutning under afviklingen. 
Hvis Kommissionen beslutter at bringe et 
institut under afvikling, bør 
Afviklingsinstansen straks vedtage en 

(27) For at minimere forstyrrelserne af det 
finansielle marked og af økonomien bør 
afviklingsproceduren fuldføres inden for et 
kort tidsrum. Under hele 
afviklingsproceduren bør Kommissionen 
have adgang til alle oplysninger, den måtte 
finde nødvendige for at træffe en 
kvalificeret beslutning under afviklingen. 
Hvis Kommissionen beslutter at vedtage 
det udkast til afgørelse, som 
Afviklingsinstansen har udarbejdet for at
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afviklingsordning med nærmere 
oplysninger om de afviklingsværktøjer og -
beføjelser, der skal anvendes, og om 
anvendelsen af finansieringsordninger.

bringe et institut under afvikling, bør 
Afviklingsinstansen straks vedtage en 
afviklingsordning med nærmere 
oplysninger om de afviklingsværktøjer og -
beføjelser, der skal anvendes, og om 
anvendelsen af finansieringsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 155
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at minimere forstyrrelserne af det 
finansielle marked og af økonomien bør 
afviklingsproceduren fuldføres inden for et 
kort tidsrum. Under hele 
afviklingsproceduren bør Kommissionen 
have adgang til alle oplysninger, den måtte 
finde nødvendige for at træffe en 
kvalificeret beslutning under afviklingen. 
Hvis Kommissionen beslutter at bringe et 
institut under afvikling, bør 
Afviklingsinstansen straks vedtage en 
afviklingsordning med nærmere 
oplysninger om de afviklingsværktøjer og -
beføjelser, der skal anvendes, og om 
anvendelsen af finansieringsordninger.

(27) For at minimere forstyrrelserne af det 
finansielle marked og af økonomien bør 
afviklingsproceduren fuldføres inden for et 
kort tidsrum. Under hele 
afviklingsproceduren bør Kommissionen 
have adgang til alle oplysninger, den måtte 
finde nødvendige for at træffe en 
kvalificeret beslutning under afviklingen. 
Hvis Kommissionen på 
Afviklingsinstansens anbefaling beslutter 
at bringe et institut under afvikling, bør 
Afviklingsinstansen straks vedtage en 
afviklingsordning som foreslået i 
anbefalingen med nærmere oplysninger 
om de afviklingsværktøjer og -beføjelser, 
der skal anvendes, og om anvendelsen af 
finansieringsordninger.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen er berettiget til at få adgang til oplysningerne ved at deltage fuldt ud i 
Afviklingsinstansen. Afviklingsinstansen følger som en retlig og særskilt enhed situationen, og 
som et uafhængigt og til formålet oprettet organ træffer den vigtige beslutning vedrørende 
behovet for at afvikle instituttet. Kommissionen er ansvarlig for den formelle afgørelse i 
henhold til Unionens traktater.
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Ændringsforslag 156
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Likvidation af et nødlidende institut 
ved almindelig insolvensbehandling kan 
bringe den finansielle stabilitet i fare, 
bevirke en afbrydelse i leveringen af 
væsentlige ydelser og være til skade for 
beskyttelsen af indskydere. I så fald kan 
anvendelsen af afviklingsværktøjer 
begrundes i almene hensyn. Målene for 
afvikling bør derfor være at sikre 
videreførelse af væsentlige finansielle 
ydelser, opretholde det finansielle systems 
stabilitet, reducere moralsk hasard ved at 
sørge for, at man i mindst muligt omfang 
sætter sit lid til finansiel støtte fra det 
offentlige til nødlidende institutter, og
beskytte indskydere.

(28) Likvidation af et nødlidende institut 
ved almindelig insolvensbehandling kan 
bringe den finansielle stabilitet i fare, 
bevirke en afbrydelse i leveringen af 
væsentlige ydelser og være til skade for 
beskyttelsen af indskydere. I så fald kan 
anvendelsen af afviklingsværktøjer 
begrundes i almene hensyn. Målene for 
afvikling bør derfor være at sikre 
videreførelse af væsentlige finansielle 
ydelser, opretholde det finansielle systems 
stabilitet, reducere moralsk hasard ved at 
sørge for, at man i mindst muligt omfang 
sætter sit lid til finansiel støtte fra det 
offentlige til nødlidende institutter, 
beskytte indskydere og bidrage til 
bæredygtig og afbalanceret økonomisk 
vækst.

Or. en

Ændringsforslag 157
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Likvidation af et insolvent institut ved 
almindelig insolvensbehandling bør dog 
altid overvejes, inden der eventuelt træffes 
en beslutning om at videreføre instituttet 
som en going concern. Et insolvent institut
bør videreføres som en going concern af 
hensyn til den finansielle stabilitet og ved 
anvendelse af private midler i det omfang, 
dette er muligt. Dette kan opnås enten 

(29) Likvidation af et insolvent institut ved 
almindelig insolvensbehandling bør dog 
altid overvejes, inden der eventuelt træffes 
en beslutning om at videreføre instituttet 
som en going concern. Et insolvent institut
kan videreføres som en going concern af 
hensyn til den finansielle stabilitet og ved 
anvendelse af private midler. Dette kan 
opnås enten gennem salg til eller fusion 
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gennem salg til eller fusion med en privat 
køber eller efter en nedskrivning af 
instituttets passiver eller en konvertering af 
dets gæld til egenkapital for at foretage en 
rekapitalisering.

med en privat køber eller efter en 
nedskrivning af instituttets passiver eller en 
konvertering af dets gæld til egenkapital 
for at foretage en rekapitalisering.

Or. en

Ændringsforslag 158
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Den aktuelle økonomiske krise blev 
primært foranlediget af den finansielle 
sektor, hvor mange aktører var blevet for 
store til at fejle og måtte reddes med 
offentlige midler. I modsætning til enhver 
markedsøkonomisk logik blev tab fordelt 
og overskud privatiseret. Det bør erindres, 
at de finansielle institutters vigtigste rolle 
er at kanalisere besparelser over på 
produktive investeringer. Med opfindelsen 
af forskellige giftige finansielle 
instrumenter og tvivlsomme 
forretningspraksisser, som f.eks. 
opstillede eksorbitant høje overskudsmål, 
er denne rolle blevet presset ud til fordel 
for kortsigtet profitmaksimering med 
begrænset merværdi for samfundet. Det 
er derfor vigtigt at reducere den 
finansielle sektor til dens centrale 
funktioner. De institutter, som har nået en 
størrelse og et niveau af indbyrdes 
forbundethed, som sandsynligvis vil 
udgøre en systemisk trussel mod 
velfungerende økonomier i enkelte 
medlemsstater eller EU som helhed, bør 
således afvikles, eftersom dette på langt 
sigt vil føre til mere afbalanceret og 
bæredygtig vækst.

Or. en
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Ændringsforslag 159
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Når Kommissionen og
Afviklingsinstansen udøver 
afviklingsbeføjelser, bør de sørge for, at 
aktionærerne og kreditorerne kommer til at 
bære en passende del af tabene, at ledelsen 
udskiftes, at omkostningerne i forbindelse 
med instituttets afvikling begrænses mest 
muligt, og at alle det insolvente instituts 
kreditorer i samme kategori behandles ens.

(30) Når Afviklingsinstansen udøver 
afviklingsbeføjelser, bør de sørge for, at 
aktionærerne og kreditorerne kommer til at 
bære en passende del af tabene, at ledelsen 
udskiftes, eller der tilføjes yderligere 
særlige ledere, at omkostningerne i 
forbindelse med instituttets afvikling 
begrænses mest muligt, og at alle det 
insolvente instituts kreditorer i samme 
kategori behandles ens.

Or. en

Ændringsforslag 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Når Kommissionen og 
Afviklingsinstansen udøver 
afviklingsbeføjelser, bør de sørge for, at 
aktionærerne og kreditorerne kommer til at 
bære en passende del af tabene, at ledelsen 
udskiftes, at omkostningerne i forbindelse 
med instituttets afvikling begrænses mest 
muligt, og at alle det insolvente instituts 
kreditorer i samme kategori behandles ens.

(30) Når Afviklingsinstansen og de 
nationale myndigheder udøver 
afviklingsbeføjelser, bør de sørge for, at 
aktionærerne og kreditorerne kommer til at 
bære en passende del af tabene, at ledelsen 
udskiftes, at omkostningerne i forbindelse 
med instituttets afvikling begrænses mest 
muligt, og at alle det insolvente instituts 
kreditorer i samme kategori behandles ens.

Or. en
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Ændringsforslag 161
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Begrænsningerne af aktionærers og 
kreditorers rettigheder bør være i 
overensstemmelse med artikel 52 i 
chartret om grundlæggende rettigheder.
Afviklingsværktøjerne bør derfor kun 
anvendes på institutter, som er nødlidende 
eller forventeligt nødlidende, og kun når 
det er nødvendigt for at forfølge målet om 
finansiel stabilitet i almenhedens interesse.
Nærmere bestemt bør der anvendes 
afviklingsværktøjer, når instituttet ikke 
kan likvideres ved almindelig 
insolvensbehandling uden at destabilisere 
det finansielle system og 
foranstaltningerne er nødvendige for at 
sikre hurtig overførsel og videreførelse af 
systemisk vigtige funktioner, og når der 
ikke er rimelig udsigt til en alternativ 
privat løsning, f.eks. at de eksisterende 
aktionærer eller tredjemand foretager en 
kapitalforøgelse, som er tilstrækkelig til at 
genoprette instituttets fulde levedygtighed.

(31) Afviklingsværktøjerne bør derfor kun 
anvendes på institutter, som er nødlidende 
eller forventeligt nødlidende, eller 
institutter, som har nået en kritisk 
størrelse, og kun når det er nødvendigt at 
forfølge målet om finansiel stabilitet og 
bæredygtig og afbalanceret økonomisk 
vækst i almenhedens interesse.

Or. en

Ændringsforslag 162
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Indgriben i ejendomsrettigheder bør 
ikke ske i urimeligt omfang. De berørte 
aktionærer og kreditorer bør derfor ikke 
lide større tab, end hvis instituttet var 
blevet likvideret på tidspunktet for 

(32) Indgriben i ejendomsrettigheder bør 
ikke ske i urimeligt omfang og bør altid 
stemme overens med beskyttelsen af 
almenhedens interesse. De berørte 
aktionærer og kreditorer bør derfor ikke 



PE521.747v01-00 62/187 AM\1006888DA.doc

DA

beslutningen om afvikling. Hvis en del af 
aktiverne i et institut under afvikling 
overføres til en privat køber eller et 
broinstitut, bør den resterende del af 
instituttet likvideres ved almindelig 
insolvensbehandling. For at beskytte 
eksisterende aktionærer og kreditorer ved 
likvidationen af instituttet, bør disse have 
ret til som betaling for deres fordringer at 
modtage mindst det samme som det, de 
kunne have forventet, hvis hele instituttet 
var blevet likvideret ved almindelig 
insolvensbehandling.

lide større tab, end hvis instituttet var 
blevet likvideret på tidspunktet for 
beslutningen om afvikling. Hvis en del af 
aktiverne i et institut under afvikling 
overføres til en privat køber eller et 
broinstitut, bør den resterende del af 
instituttet likvideres ved almindelig 
insolvensbehandling. For at beskytte 
eksisterende aktionærer og kreditorer ved 
likvidationen af instituttet, bør disse have 
ret til som betaling for deres fordringer at 
modtage mindst det samme som det, de 
kunne have forventet, hvis hele instituttet 
var blevet likvideret ved almindelig 
insolvensbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 163
Peter Simon

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Indgriben i ejendomsrettigheder bør 
ikke ske i urimeligt omfang. De berørte 
aktionærer og kreditorer bør derfor ikke 
lide større tab, end hvis instituttet var 
blevet likvideret på tidspunktet for 
beslutningen om afvikling. Hvis en del af 
aktiverne i et institut under afvikling 
overføres til en privat køber eller et 
broinstitut, bør den resterende del af 
instituttet likvideres ved almindelig 
insolvensbehandling. For at beskytte 
eksisterende aktionærer og kreditorer ved 
likvidationen af instituttet, bør disse have 
ret til som betaling for deres fordringer at 
modtage mindst det samme som det, de 
kunne have forventet, hvis hele instituttet 
var blevet likvideret ved almindelig 
insolvensbehandling.

(32) Indgriben i ejendomsrettigheder bør 
ikke ske i urimeligt omfang. De berørte 
aktionærer og kreditorer bør derfor ikke 
lide større tab, end hvis instituttet var 
blevet likvideret på tidspunktet for 
beslutningen om afvikling. Hvis en del af 
aktiverne i et institut under afvikling 
overføres til en privat køber eller et 
broinstitut, bør den resterende del af 
instituttet likvideres ved almindelig 
insolvensbehandling. For at beskytte 
eksisterende aktionærer og kreditorer ved 
likvidationen af instituttet, bør disse have 
ret til som betaling for deres fordringer at 
modtage mindst det samme som det, de 
kunne have forventet, hvis hele instituttet 
var blevet likvideret ved almindelig 
insolvensbehandling. Ved udnyttelse af 
beføjelser til konvertering til egenkapital 
inden for rammerne af "bail-in"-
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værktøjet bør der tages højde for 
instituttets retsform, idet en konvertering 
af fordringer eller obligationer til 
egenkapital muligvis ikke er 
hensigtsmæssig, som f.eks. i tilfælde af 
andele.

Or. de

Begrundelse

En konvertering af fordringer eller obligationer til egenkapital er som følge af retsformen 
muligvis ikke hensigtsmæssig, idet ejerandele ikke er fungible (f.eks. ved andele).

Ændringsforslag 164
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Det er vigtigt, at tab anerkendes, når 
instituttet er blevet nødlidende. Det 
retningsgivende princip for 
værdiansættelse af nødlidende institutters 
aktiver og passiver bør være deres 
markedsværdi på det tidspunkt, hvor 
afviklingsværktøjerne anvendes, for så vidt 
markederne fungerer korrekt. Hvis 
markederne fungerer virkelig dårligt, bør 
værdiansættelsen baseres på aktivernes og 
passivernes behørigt dokumenterede 
langsigtede økonomiske værdi. 
Afviklingsinstansen bør i hastetilfælde 
kunne foretage en hurtig foreløbig 
værdiansættelse af et nødlidende instituts 
aktiver eller passiver, som bør gælde, indtil 
der er foretaget en uafhængig 
værdiansættelse.

Det er vigtigt, at tab anerkendes, når 
instituttet er blevet nødlidende. Det 
retningsgivende princip for 
værdiansættelse af nødlidende institutters 
aktiver og passiver bør være deres 
markedsværdi på det tidspunkt, hvor 
afviklingsværktøjerne anvendes, for så vidt 
markederne fungerer effektivt. Hvis 
markederne fungerer virkelig dårligt, bør 
værdiansættelsen baseres på aktivernes og 
passivernes behørigt dokumenterede 
langsigtede økonomiske værdi. 
Afviklingsinstansen bør i hastetilfælde 
kunne foretage en hurtig foreløbig 
værdiansættelse af et nødlidende instituts 
aktiver eller passiver, som bør gælde, indtil 
der er foretaget en uafhængig 
værdiansættelse.

Or. nl
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Ændringsforslag 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Kommissionen bør fastlægge 
rammerne for de 
afviklingsforanstaltninger, der skal træffes, 
afhængigt af omstændighederne i sagen, og 
den bør være i stand til at bestemme, at alle 
nødvendige afviklingsværktøjer bringes i 
anvendelse. Inden for disse rammer bør 
Afviklingsinstansen træffe beslutning om 
afviklingsordningens nærmere indhold. De 
relevante afviklingsværktøjer bør omfatte 
virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet, bail-in-værktøjet og 
værktøjet til adskillelse af aktiver, således 
som det også er foreskrevet i direktiv […]. 
Regelsættet bør også gøre det muligt at 
vurdere, om betingelserne for nedskrivning 
og konvertering af kapitalinstrumenter er 
opfyldt.

(36) Afviklingsinstansen bør sammen med 
de nationale afviklingsmyndigheder
fastlægge rammerne for de 
afviklingsforanstaltninger, der skal træffes, 
afhængigt af omstændighederne i sagen, og 
den bør være i stand til at bestemme, at alle 
nødvendige afviklingsværktøjer bringes i 
anvendelse. Inden for disse rammer bør 
Afviklingsinstansen træffe beslutning om 
afviklingsordningens nærmere indhold. De 
relevante afviklingsværktøjer bør omfatte 
virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet, bail-in-værktøjet og 
værktøjet til adskillelse af aktiver, således 
som det også er foreskrevet i direktiv […]. 
Regelsættet bør også gøre det muligt at 
vurdere, om betingelserne for nedskrivning 
og konvertering af kapitalinstrumenter er 
opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 166
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Kommissionen bør fastlægge 
rammerne for de 
afviklingsforanstaltninger, der skal træffes, 
afhængigt af omstændighederne i sagen, og 
den bør være i stand til at bestemme, at alle 
nødvendige afviklingsværktøjer bringes i 
anvendelse. Inden for disse rammer bør 
Afviklingsinstansen træffe beslutning om 

(36) Afviklingsinstansen bør fastlægge 
rammerne for de 
afviklingsforanstaltninger, der skal træffes
efter de berørte enheders afviklingsplaner,
og afhængigt af omstændighederne i sagen, 
og den bør være i stand til at bestemme, at 
alle nødvendige afviklingsværktøjer 
bringes i anvendelse. Inden for disse 



AM\1006888DA.doc 65/187 PE521.747v01-00

DA

afviklingsordningens nærmere indhold. De 
relevante afviklingsværktøjer bør omfatte 
virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet, bail-in-værktøjet og 
værktøjet til adskillelse af aktiver, således 
som det også er foreskrevet i direktiv […]. 
Regelsættet bør også gøre det muligt at 
vurdere, om betingelserne for nedskrivning 
og konvertering af kapitalinstrumenter er 
opfyldt.

rammer bør Afviklingsinstansen træffe 
beslutning om afviklingsordningens 
nærmere indhold. De relevante 
afviklingsværktøjer bør omfatte 
virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet, bail-in-værktøjet og 
værktøjet til adskillelse af aktiver, således 
som det også er foreskrevet i direktiv […]. 
Regelsættet bør også gøre det muligt at 
vurdere, om betingelserne for nedskrivning 
og konvertering af kapitalinstrumenter er 
opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 167
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Kommissionen bør fastlægge 
rammerne for de 
afviklingsforanstaltninger, der skal træffes, 
afhængigt af omstændighederne i sagen, og 
den bør være i stand til at bestemme, at alle 
nødvendige afviklingsværktøjer bringes i 
anvendelse. Inden for disse rammer bør 
Afviklingsinstansen træffe beslutning om 
afviklingsordningens nærmere indhold. De 
relevante afviklingsværktøjer bør omfatte 
virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet, bail-in-værktøjet og 
værktøjet til adskillelse af aktiver, således 
som det også er foreskrevet i direktiv […]. 
Regelsættet bør også gøre det muligt at 
vurdere, om betingelserne for nedskrivning 
og konvertering af kapitalinstrumenter er 
opfyldt.

(36) Kommissionen og Rådet bør 
fastlægge rammerne for de 
afviklingsforanstaltninger, der skal træffes, 
afhængigt af omstændighederne i sagen, og 
den bør være i stand til at bestemme, at alle 
nødvendige afviklingsværktøjer bringes i 
anvendelse. Inden for disse rammer bør 
Afviklingsinstansen træffe beslutning om 
afviklingsordningens nærmere indhold. De 
relevante afviklingsværktøjer bør omfatte 
virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet, bail-in-værktøjet og 
værktøjet til adskillelse af aktiver, således 
som det også er foreskrevet i direktiv […]. 
Regelsættet bør også gøre det muligt at 
vurdere, om betingelserne for nedskrivning 
og konvertering af kapitalinstrumenter er 
opfyldt.

Or. en
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Ændringsforslag 168
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Kommissionen bør fastlægge 
rammerne for de 
afviklingsforanstaltninger, der skal træffes, 
afhængigt af omstændighederne i sagen, og 
den bør være i stand til at bestemme, at alle 
nødvendige afviklingsværktøjer bringes i 
anvendelse. Inden for disse rammer bør 
Afviklingsinstansen træffe beslutning om 
afviklingsordningens nærmere indhold. De 
relevante afviklingsværktøjer bør omfatte 
virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet, bail-in-værktøjet og 
værktøjet til adskillelse af aktiver, således 
som det også er foreskrevet i direktiv […]. 
Regelsættet bør også gøre det muligt at 
vurdere, om betingelserne for nedskrivning 
og konvertering af kapitalinstrumenter er 
opfyldt.

(36) Kommissionen bør på grundlag af et 
udkast til afgørelse fra 
Afviklingsinstansen fastlægge rammerne 
for de afviklingsforanstaltninger, der skal 
træffes, afhængigt af omstændighederne i 
sagen, og den bør være i stand til at 
bestemme, at alle nødvendige 
afviklingsværktøjer bringes i anvendelse. 
Inden for disse rammer bør 
Afviklingsinstansen træffe beslutning om 
afviklingsordningens nærmere indhold. De 
relevante afviklingsværktøjer bør omfatte 
virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet, bail-in-værktøjet og 
værktøjet til adskillelse af aktiver, således 
som det også er foreskrevet i direktiv […]. 
Regelsættet bør også gøre det muligt at 
vurdere, om betingelserne for nedskrivning 
og konvertering af kapitalinstrumenter er 
opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 169
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Kommissionen bør fastlægge 
rammerne for de 
afviklingsforanstaltninger, der skal træffes, 
afhængigt af omstændighederne i sagen, og 
den bør være i stand til at bestemme, at alle 
nødvendige afviklingsværktøjer bringes i 
anvendelse. Inden for disse rammer bør 

(36) Kommissionen bør på 
Afviklingsinstansens anbefaling fastlægge 
rammerne for de 
afviklingsforanstaltninger, der skal træffes, 
afhængigt af omstændighederne i sagen, og 
den bør være i stand til at bestemme, at alle 
nødvendige afviklingsværktøjer bringes i 
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Afviklingsinstansen træffe beslutning om 
afviklingsordningens nærmere indhold. De 
relevante afviklingsværktøjer bør omfatte 
virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet, bail-in-værktøjet og 
værktøjet til adskillelse af aktiver, således 
som det også er foreskrevet i direktiv […]. 
Regelsættet bør også gøre det muligt at 
vurdere, om betingelserne for nedskrivning 
og konvertering af kapitalinstrumenter er 
opfyldt.

anvendelse. Inden for disse rammer bør 
Afviklingsinstansen træffe beslutning om 
afviklingsordningens nærmere indhold. De 
relevante afviklingsværktøjer bør omfatte 
virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet, bail-in-værktøjet og 
værktøjet til adskillelse af aktiver, således 
som det også er foreskrevet i direktiv […]. 
Regelsættet bør også gøre det muligt at 
vurdere, om betingelserne for nedskrivning 
og konvertering af kapitalinstrumenter er 
opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 170
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Virksomhedssalgsværktøjet bør gøre 
det muligt at sælge instituttet eller dele af 
dets forretningsaktiviteter til en eller flere 
købere uden aktionærernes samtykke.

(37) Virksomhedssalgsværktøjet bør i 
overensstemmelse med direktivet om 
genopretning og afvikling af banker gøre 
det muligt at sælge instituttet eller dele af 
dets forretningsaktiviteter til en eller flere 
købere uden aktionærernes samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 171
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Værktøjet til adskillelse af aktiver bør 
sætte myndighederne i stand til at overføre 
urentable eller værdiforringede aktiver til 
et særskilt selskab. Dette værktøj bør kun 

(38) Værktøjet til adskillelse af aktiver bør
i overensstemmelse med direktivet om 
genopretning og afvikling af banker [ ]
sætte myndighederne i stand til at overføre 
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anvendes sammen med andre værktøjer for 
at undgå, at det nødlidende institut får en 
uberettiget konkurrencefordel.

urentable eller værdiforringede aktiver til 
et særskilt selskab. Dette værktøj bør kun 
anvendes sammen med andre værktøjer for 
at undgå, at det nødlidende institut får en 
uberettiget konkurrencefordel.

Or. en

Ændringsforslag 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) I en effektiv afviklingsordning bør 
omkostningerne til afvikling af et 
nødlidende institut i mindst muligt omfang 
bæres af skatteyderne. En sådan ordning 
bør desuden sikre, at selv store institutter af 
systemisk betydning kan afvikles uden at 
bringe den finansielle stabilitet i fare. Bail-
in-værktøjet opfylder dette mål, idet det 
sørger for, at enhedens aktionærer og 
kreditorer lider passende tab og bærer en 
passende del af disse omkostninger. Med 
henblik herpå bør man i et regelsæt for 
afvikling medtage lovpligtige 
gældsnedskrivningsbeføjelser som en 
yderligere mulighed i samspil med andre 
afviklingsværktøjer, jf. anbefalingerne fra
Rådet for Finansiel Stabilitet.

(39) I en effektiv afviklingsordning bør 
omkostningerne til afvikling af et 
nødlidende institut i mindst muligt omfang 
bæres af skatteyderne. En sådan ordning 
bør desuden sikre, at selv store institutter af 
systemisk betydning kan afvikles uden at 
bringe den finansielle stabilitet i fare. Bail-
in-værktøjet opfylder dette mål, idet det 
sørger for, at enhedens aktionærer og 
kreditorer lider passende tab og bærer en 
passende del af disse omkostninger. Med 
henblik herpå bør man i et regelsæt for 
afvikling medtage lovpligtige 
gældsnedskrivningsbeføjelser som det først 
valgte værktøj i samspil med andre 
afviklingsværktøjer, jf. anbefalingerne fra 
Rådet for Finansiel Stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 173
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 40
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) For at sikre, at man har det 
nødvendige råderum til at allokere tab til 
kreditorer under en række forskellige 
omstændigheder, bør bail-in-værktøjet 
kunne anvendes, både når målet er at 
afvikle det nødlidende institut som en 
going concern, hvis der er realistisk udsigt 
til, at instituttets levedygtighed kan 
genoprettes, og når systemisk vigtige 
ydelser overføres til et broinstitut, og den 
resterende del af instituttet indstiller sin 
virksomhed og likvideres.

(40) For at sikre, at man har det 
nødvendige råderum til at allokere tab til 
kreditorer under en række forskellige 
omstændigheder, bør bail-in-værktøjet i 
henhold til direktivet om genopretning og 
afvikling af banker [ ] kunne anvendes, 
både når målet er at afvikle det nødlidende 
institut som en going concern, hvis der er 
realistisk udsigt til, at instituttets 
levedygtighed kan genoprettes, og når 
systemisk vigtige ydelser overføres til et 
broinstitut, og den resterende del af 
instituttet indstiller sin virksomhed og 
likvideres.

Or. en

Ændringsforslag 174
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Anvendes bail-in-værktøjet med 
henblik på at genoprette det nødlidende 
instituts kapital, så det vil kunne fortsætte 
sin virksomhed som en going concern, bør 
afviklingen ved bail-in altid ledsages af 
udskiftning af ledelsen og efterfølgende 
omstrukturering af instituttet og dets 
aktiviteter på en måde, der tager fat på 
årsagerne til, at det blev nødlidende. 
Omstruktureringen bør gennemføres ved 
iværksættelse af en plan for 
omorganisering af forretningsaktiviteterne.

(41) Anvendes bail-in-værktøjet med 
henblik på at genoprette det nødlidende 
instituts kapital, så det vil kunne fortsætte 
sin virksomhed som en going concern, bør 
afviklingen ved bail-in i henhold til 
direktivet om genopretning og afvikling af 
banker [ ] altid ledsages af udskiftning af 
ledelsen og efterfølgende omstrukturering 
af instituttet og dets aktiviteter på en måde, 
der tager fat på årsagerne til, at det blev 
nødlidende. Omstruktureringen bør 
gennemføres ved iværksættelse af en plan 
for omorganisering af 
forretningsaktiviteterne.

Or. en
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Ændringsforslag 175
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Bail-in-værktøjet bør ikke anvendes 
på fordringer, som er sikret, omfattet af en 
sikkerhedsstillelse eller på anden måde 
garanteret. For at sikre, at bail-in-værktøjet 
er effektivt og formålstjenligt, bør det 
imidlertid være muligt at anvende det på så 
bred en vifte af usikrede passiver i et 
nødlidende institut som muligt. Ikke desto 
mindre bør visse former for usikrede 
passiver ikke være omfattet af 
anvendelsesområdet for bail-in-værktøjet. 
Af hensyn til den offentlige orden og 
effektiv afvikling bør bail-in-værktøjet 
ikke anvendes på indskud, som er beskyttet 
i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/19/EF15, på forpligtelser over 
for de ansatte i det nødlidende institut eller 
på krav fra handelsvirksomheder 
vedrørende varer og tjenesteydelser, som er 
nødvendige for instituttets daglige virke.

(42) Bail-in-værktøjet bør i henhold til 
direktivet om genopretning og afvikling af 
banker [ ] ikke anvendes på fordringer, 
som er sikret, omfattet af en 
sikkerhedsstillelse eller på anden måde 
garanteret. For at sikre, at bail-in-værktøjet 
er effektivt og formålstjenligt, bør det 
imidlertid være muligt at anvende det på så 
bred en vifte af usikrede passiver i et 
nødlidende institut som muligt. Ikke desto 
mindre bør visse former for usikrede 
passiver ikke være omfattet af 
anvendelsesområdet for bail-in-værktøjet. 
Af hensyn til den offentlige orden og 
effektiv afvikling bør bail-in-værktøjet 
ikke anvendes på indskud, som er beskyttet 
i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/19/EF15, på forpligtelser over 
for de ansatte i det nødlidende institut eller 
på krav fra handelsvirksomheder 
vedrørende varer og tjenesteydelser, som er 
nødvendige for instituttets daglige virke.

__________________ __________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/19/EF af 30. maj 1994 om 
indskudsgarantiordninger (EFT L 135 af 
31.5.1994, s. 5).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/19/EF af 30. maj 1994 om 
indskudsgarantiordninger (EFT L 135 af 
31.5.1994, s. 5).

Or. en

Ændringsforslag 176
Nuno Milo

Forslag til forordning
Betragtning 42
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Bail-in-værktøjet bør ikke anvendes 
på fordringer, som er sikret, omfattet af en 
sikkerhedsstillelse eller på anden måde 
garanteret. For at sikre, at bail-in-værktøjet 
er effektivt og formålstjenligt, bør det 
imidlertid være muligt at anvende det på så 
bred en vifte af usikrede passiver i et 
nødlidende institut som muligt. Ikke desto 
mindre bør visse former for usikrede 
passiver ikke være omfattet af 
anvendelsesområdet for bail-in-værktøjet. 
Af hensyn til den offentlige orden og 
effektiv afvikling bør bail-in-værktøjet 
ikke anvendes på indskud, som er beskyttet 
i medfør af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 94/19/EF15, på 
forpligtelser over for de ansatte i det 
nødlidende institut eller på krav fra 
handelsvirksomheder vedrørende varer og 
tjenesteydelser, som er nødvendige for 
instituttets daglige virke.

(42) Bail-in-værktøjet bør ikke anvendes 
på fordringer, som er sikret, omfattet af en 
sikkerhedsstillelse eller på anden måde 
garanteret. For at sikre, at bail-in-værktøjet 
er effektivt og formålstjenligt, bør det 
imidlertid være muligt at anvende det på så 
bred en vifte af usikrede passiver i et 
nødlidende institut som muligt. Ikke desto 
mindre bør visse former for usikrede 
passiver ikke være omfattet af 
anvendelsesområdet for bail-in-værktøjet. 
Af hensyn til den offentlige orden og 
effektiv afvikling kan bail-in-værktøjet 
ikke anvendes på indskud uanset disses art 
eller værdi, på forpligtelser over for de 
ansatte i det nødlidende institut eller på 
krav fra handelsvirksomheder vedrørende 
varer og tjenesteydelser, som er 
nødvendige for instituttets daglige virke.

__________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/19/EF af 30. maj 1994 om 
indskudsgarantiordninger (EFT L 135 af 
31.5.1994, s. 5).

Or. pt

Ændringsforslag 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Bail-in-værktøjet bør ikke anvendes 
på fordringer, som er sikret, omfattet af en 
sikkerhedsstillelse eller på anden måde 
garanteret. For at sikre, at bail-in-værktøjet 
er effektivt og formålstjenligt, bør det 

(42) Bail-in-værktøjet bør ikke anvendes 
på fordringer, som er sikret, omfattet af en 
sikkerhedsstillelse eller på anden måde 
garanteret. For at sikre, at bail-in-værktøjet 
er effektivt og formålstjenligt, bør det 
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imidlertid være muligt at anvende det på så 
bred en vifte af usikrede passiver i et 
nødlidende institut som muligt. Ikke desto 
mindre bør visse former for usikrede 
passiver ikke være omfattet af 
anvendelsesområdet for bail-in-værktøjet. 
Af hensyn til den offentlige orden og 
effektiv afvikling bør bail-in-værktøjet 
ikke anvendes på indskud, som er beskyttet
i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/19/EF15, på forpligtelser over 
for de ansatte i det nødlidende institut eller 
på krav fra handelsvirksomheder 
vedrørende varer og tjenesteydelser, som er 
nødvendige for instituttets daglige virke.

imidlertid være muligt at anvende det på så 
bred en vifte af usikrede passiver i et 
nødlidende institut som muligt. Ikke desto 
mindre bør visse former for usikrede 
passiver ikke være omfattet af 
anvendelsesområdet for bail-in-værktøjet. 
Af hensyn til den offentlige orden og 
effektiv afvikling bør bail-in-værktøjet 
ikke anvendes på indskud, som er beskyttet 
i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/19/EF15, på forpligtelser over 
for de ansatte i det nødlidende institut, på 
dækkede obligationer eller på krav fra 
handelsvirksomheder vedrørende varer og 
tjenesteydelser, som er nødvendige for 
instituttets daglige virke.

__________________ __________________
15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/19/EF af 30. maj 1994 om 
indskudsgarantiordninger (EFT L 135 af 
31.5.1994, s. 5).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/19/EF af 30. maj 1994 om 
indskudsgarantiordninger (EFT L 135 af 
31.5.1994, s. 5).

Or. en

Ændringsforslag 178
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Indskydere, hvis indskud er sikret ved 
en indskudsgarantiordning, bør ikke være 
omfattet af anvendelsen af bail-in-
værktøjet. Indskudsgarantiordningen 
bidrager imidlertid til finansiering af 
afviklingen, i det omfang den skulle have 
holdt indskyderne skadesløse. Udøvelsen 
af bail-in-beføjelserne forventes at sikre, at 
indskyderne fortsat har adgang til deres 
indskud, hvilket er hovedårsagen til 
oprettelsen af indskudsgarantiordningerne. 
Ikke at foreskrive inddragelse af disse 
ordninger i sådanne tilfælde ville udgøre en 

(43) Indskydere, hvis indskud er sikret ved 
en indskudsgarantiordning, bør i henhold 
til direktivet om genopretning og afvikling 
af banker [ ] ikke være omfattet af 
anvendelsen af bail-in-værktøjet. 
Indskudsgarantiordningen bidrager 
imidlertid til finansiering af afviklingen, i 
det omfang den skulle have holdt 
indskyderne skadesløse. Udøvelsen af bail-
in-beføjelserne forventes at sikre, at 
indskyderne fortsat har adgang til deres 
indskud, hvilket er hovedårsagen til 
oprettelsen af indskudsgarantiordningerne. 
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urimelig fordel i forhold til de øvrige 
kreditorer, der ville blive underkastet 
afviklingsmyndighedens beføjelser.

Ikke at foreskrive inddragelse af disse 
ordninger i sådanne tilfælde ville udgøre en 
urimelig fordel i forhold til de øvrige 
kreditorer, der ville blive underkastet 
afviklingsmyndighedens beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Indskydere, hvis indskud er sikret ved 
en indskudsgarantiordning, bør ikke være 
omfattet af anvendelsen af bail-in-
værktøjet. Indskudsgarantiordningen 
bidrager imidlertid til finansiering af 
afviklingen, i det omfang den skulle have 
holdt indskyderne skadesløse. Udøvelsen 
af bail-in-beføjelserne forventes at sikre, at 
indskyderne fortsat har adgang til deres 
indskud, hvilket er hovedårsagen til 
oprettelsen af 
indskudsgarantiordningerne. Ikke at 
foreskrive inddragelse af disse ordninger i 
sådanne tilfælde ville udgøre en urimelig 
fordel i forhold til de øvrige kreditorer, 
der ville blive underkastet 
afviklingsmyndighedens beføjelser.

(43) Indskydere, hvis indskud er sikret ved 
en indskudsgarantiordning, og 
indskudsgarantiordningen bør ikke selv
være omfattet af anvendelsen af bail-in-
værktøjet. Udøvelsen af bail-in-
beføjelserne forventes at sikre, at 
indskyderne fortsat har adgang til deres 
indskud.

Or. en

Ændringsforslag 180
Nuno Milo

Forslag til forordning
Betragtning 43
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Indskydere, hvis indskud er sikret ved 
en indskudsgarantiordning, bør ikke være 
omfattet af anvendelsen af bail-in-
værktøjet. Indskudsgarantiordningen 
bidrager imidlertid til finansiering af 
afviklingen, i det omfang den skulle have 
holdt indskyderne skadesløse. Udøvelsen 
af bail-in-beføjelserne forventes at sikre, at 
indskyderne fortsat har adgang til deres 
indskud, hvilket er hovedårsagen til 
oprettelsen af indskudsgarantiordningerne. 
Ikke at foreskrive inddragelse af disse 
ordninger i sådanne tilfælde ville udgøre en 
urimelig fordel i forhold til de øvrige 
kreditorer, der ville blive underkastet 
afviklingsmyndighedens beføjelser.

(43) Indskydere, uanset arten og værdien 
af deres indskud, kan ikke være omfattet 
af anvendelsen af bail-in-værktøjet. 
Indskudsgarantiordningen bidrager 
imidlertid til finansiering af afviklingen, i 
det omfang den skulle have holdt 
indskyderne skadesløse. Udøvelsen af bail-
in-beføjelserne forventes at sikre, at 
indskyderne fortsat har adgang til deres 
indskud, hvilket er hovedårsagen til 
oprettelsen af indskudsgarantiordningerne. 
Ikke at foreskrive inddragelse af disse 
ordninger i sådanne tilfælde ville udgøre en 
urimelig fordel i forhold til de øvrige 
kreditorer, der ville blive underkastet 
afviklingsmyndighedens beføjelser.

Or. pt

Ændringsforslag 181
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) For at gennemføre byrdefordelingen 
mellem aktionærer og efterstillede 
kreditorer, således som det kræves i 
henhold til statsstøttereglerne, bør den 
fælles afviklingsmekanisme analogt 
hermed fra denne forordnings 
anvendelsesdato være i stand til at anvende 
bail-in-værktøjet.

(44) For at gennemføre byrdefordelingen 
mellem aktionærer og efterstillede 
kreditorer, således som det kræves i 
henhold til statsstøttereglerne, bør den 
fælles afviklingsmekanisme analogt 
hermed fra denne forordnings 
anvendelsesdato være i stand til at anvende 
bail-in-værktøjet på disse interesseparter.

Or. en

Ændringsforslag 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 44
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) For at gennemføre byrdefordelingen 
mellem aktionærer og efterstillede 
kreditorer, således som det kræves i 
henhold til statsstøttereglerne, bør den 
fælles afviklingsmekanisme analogt 
hermed fra denne forordnings
anvendelsesdato være i stand til at anvende 
bail-in-værktøjet.

(44) For at gennemføre byrdefordelingen 
mellem aktionærer og efterstillede 
kreditorer, således som det kræves i 
henhold til statsstøttereglerne, bør den 
fælles afviklingsmekanisme analogt 
hermed fra direktivets (BRRD)
anvendelsesdato være i stand til at anvende 
bail-in-værktøjet.

Or. en

Ændringsforslag 183
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) For at undgå, at institutterne 
strukturerer deres forpligtelser på en måde, 
der gør bail-in-værktøjet mindre effektivt, 
bør Afviklingsinstansen være i stand til at 
fastsætte, at institutterne besidder et samlet 
beløb i kapitalgrundlag, efterstillet gæld og 
privilegerede forpligtelser, der kan komme 
i betragtning til bail-in-værktøjet som en 
procentdel af instituttets samlede passiver,
som ikke er kapitalgrundlag som 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 575/201316 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU17, som institutterne til enhver 
tid bør ligge inde med.

(45) For at undgå, at institutterne 
strukturerer deres forpligtelser på en måde, 
der gør bail-in-værktøjet mindre effektivt, 
bør Afviklingsinstansen være i stand til at 
fastsætte, at institutterne besidder et samlet 
beløb i kapitalgrundlag, efterstillet gæld og 
privilegerede forpligtelser, der kan komme 
i betragtning til bail-in-værktøjet som en 
procentdel af instituttets samlede passiver,
herunder egne midler, som institutterne til 
enhver tid bør ligge inde med.

__________________
16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 
2013 om tilsynsmæssige krav til 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
og om ændring af forordning (EU) nr. 
648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
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17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang 
til at udøve virksomhed som kreditinstitut 
og om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, om ændring af 
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af 
direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT 
L 176 af 27.6.2013, s. 338). 

Or. en

Ændringsforslag 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) For at undgå, at institutterne 
strukturerer deres forpligtelser på en måde, 
der gør bail-in-værktøjet mindre effektivt, 
bør Afviklingsinstansen være i stand til at 
fastsætte, at institutterne besidder et samlet 
beløb i kapitalgrundlag, efterstillet gæld og 
privilegerede forpligtelser, der kan komme 
i betragtning til bail-in-værktøjet som en 
procentdel af instituttets samlede passiver, 
som ikke er kapitalgrundlag som 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 575/201316 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU17, som institutterne til enhver 
tid bør ligge inde med.

(45) For at undgå, at institutterne 
strukturerer deres forpligtelser på en måde, 
der gør bail-in-værktøjet mindre effektivt, 
bør Afviklingsinstansen være i stand til at 
fastsætte, at institutterne besidder et samlet 
beløb i kapitalgrundlag, efterstillet gæld og 
privilegerede forpligtelser, der kan komme 
i betragtning til bail-in-værktøjet som en 
procentdel af instituttets samlede passiver, 
som ikke er kapitalgrundlag som 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 575/201316 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU17, som institutterne til enhver 
tid bør ligge inde med, og som fremgår af 
afviklingsplanerne.

__________________ __________________
16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 
2013 om tilsynsmæssige krav til 
kreditinstitutter og investeringsselskaber og 
om ændring af forordning (EU) nr. 
648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 
2013 om tilsynsmæssige krav til 
kreditinstitutter og investeringsselskaber og 
om ændring af forordning (EU) nr. 
648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til 
at udøve virksomhed som kreditinstitut og 

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til 
at udøve virksomhed som kreditinstitut og 
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om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, om ændring af 
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af 
direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT 
L 176 af 27.6.2013, s. 338).

om tilsyn med kreditinstitutter og 
investeringsselskaber, om ændring af 
direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af 
direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT 
L 176 af 27.6.2013, s. 338).

Or. en

Ændringsforslag 185
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Den bedste afviklingsmetode bør 
vælges afhængigt af sagens 
omstændigheder, og i det øjemed bør alle 
de afviklingsværktøjer, der er fastsat i
direktiv […], være til rådighed.

(46) Den bedste afviklingsmetode bør 
vælges afhængigt af sagens 
omstændigheder og uden 
forskelsbehandling af deltagende eller 
ikke-deltagende medlemsstater eller 
gruppe af medlemsstater, og i det øjemed 
bør alle de afviklingsværktøjer, der er 
fastsat i direktivet om genopretning og 
afvikling af banker […], være til rådighed
og anvendes i overensstemmelse med 
direktivets bestemmelser..

Or. en

Ændringsforslag 186
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Ved direktiv […] har de nationale 
afviklingsmyndigheder fået beføjelse til at 
nedskrive og konvertere 
kapitalinstrumenter, eftersom betingelserne 
for at nedskrive og konvertere 
kapitalinstrumenter kan overlappe med 

(47) Ved direktiv […] har de nationale 
afviklingsmyndigheder fået beføjelse til at 
nedskrive og konvertere 
kapitalinstrumenter, eftersom betingelserne 
for at nedskrive og konvertere 
kapitalinstrumenter kan overlappe med 



PE521.747v01-00 78/187 AM\1006888DA.doc

DA

betingelserne for afvikling, og sådanne 
tilfælde skal der foretages en vurdering af, 
om nedskrivning og konvertering af 
kapitalinstrumenterne i sig selv er 
tilstrækkeligt til at genoprette den 
pågældende enheds finansielle sundhed, 
eller om det også er nødvendigt at træffe 
afviklingsforanstaltninger. Som regel vil 
dette være tilfældet i forbindelse med 
afvikling. Kommissionen bør også i denne 
rolle træde i stedet for de nationale 
afviklingsmyndigheder og bør derfor have 
beføjelse til at vurdere, om betingelserne 
for nedskrivning og konvertering af 
kapitalinstrumenter er opfyldt, og til at 
beslutte, om det pågældende institut skal 
bringes under afvikling, hvis kravene 
vedrørende afvikling også er opfyldt.

betingelserne for afvikling, og sådanne 
tilfælde skal der foretages en vurdering af, 
om nedskrivning og konvertering af 
kapitalinstrumenterne i sig selv er 
tilstrækkeligt til at genoprette den 
pågældende enheds finansielle sundhed, 
eller om det også er nødvendigt at træffe 
afviklingsforanstaltninger. Som regel vil 
dette være tilfældet i forbindelse med 
afvikling. Afviklingsinstansen,
Kommissionen og Rådet bør også i denne 
rolle træde i stedet for de nationale 
afviklingsmyndigheder og bør derfor have 
beføjelse til at vurdere, om betingelserne 
for nedskrivning og konvertering af 
kapitalinstrumenter er opfyldt, og til at 
beslutte, om det pågældende institut skal 
bringes under afvikling, hvis kravene 
vedrørende afvikling også er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 187
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Ved direktiv […] har de nationale 
afviklingsmyndigheder fået beføjelse til at 
nedskrive og konvertere 
kapitalinstrumenter, eftersom betingelserne 
for at nedskrive og konvertere 
kapitalinstrumenter kan overlappe med 
betingelserne for afvikling, og sådanne 
tilfælde skal der foretages en vurdering af, 
om nedskrivning og konvertering af 
kapitalinstrumenterne i sig selv er 
tilstrækkeligt til at genoprette den 
pågældende enheds finansielle sundhed, 
eller om det også er nødvendigt at træffe 
afviklingsforanstaltninger. Som regel vil 
dette være tilfældet i forbindelse med 
afvikling. Kommissionen bør også i denne 

(47) Ved direktiv […] har de nationale 
afviklingsmyndigheder fået beføjelse til at 
nedskrive og konvertere 
kapitalinstrumenter, eftersom betingelserne 
for at nedskrive og konvertere 
kapitalinstrumenter kan overlappe med 
betingelserne for afvikling, og sådanne 
tilfælde skal der foretages en vurdering af, 
om nedskrivning og konvertering af 
kapitalinstrumenterne i sig selv er 
tilstrækkeligt til at genoprette den 
pågældende enheds finansielle sundhed, 
eller om det også er nødvendigt at træffe 
afviklingsforanstaltninger. Som regel vil 
dette være tilfældet i forbindelse med 
afvikling. Afviklingsinstansen bør også i 
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rolle træde i stedet for de nationale 
afviklingsmyndigheder og bør derfor have 
beføjelse til at vurdere, om betingelserne 
for nedskrivning og konvertering af 
kapitalinstrumenter er opfyldt, og til at 
beslutte, om det pågældende institut skal 
bringes under afvikling, hvis kravene 
vedrørende afvikling også er opfyldt.

denne rolle træde i stedet for de nationale 
afviklingsmyndigheder og bør derfor have 
beføjelse til at vurdere, om betingelserne 
for nedskrivning og konvertering af 
kapitalinstrumenter er opfyldt, og til at 
beslutte, om det pågældende institut skal 
bringes under afvikling, hvis kravene 
vedrørende afvikling også er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 188
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Det bør i alle de deltagende 
medlemsstater sikres, at 
afviklingsforanstaltningerne er effektive og 
ensartede. I det øjemed bør 
Afviklingsinstansen have beføjelse til i 
ekstraordinære tilfælde, og hvis en national 
afviklingsmyndighed ikke har eller ikke i 
tilstrækkelig grad har anvendt 
Afviklingsinstansens beslutning til at
overføre specifikke rettigheder, aktiver 
eller passiver i et institut under afvikling 
til en anden person eller til at kræve 
konvertering af gældsinstrumenter, der 
indeholder kontraktvilkår for 
konvertering under visse 
omstændigheder. Alle foranstaltninger, der 
er truffet af nationale 
afviklingsmyndigheder, og som ville 
hæmme eller påvirke Afviklingsinstansens 
udøvelse af beføjelser eller opgaver, bør 
være udelukket.

(48) Det bør i alle de deltagende 
medlemsstater sikres, at 
afviklingsforanstaltningerne er effektive og 
ensartede. I det øjemed bør 
Afviklingsinstansen have beføjelse til i 
ekstraordinære tilfælde, og hvis en national 
afviklingsmyndighed ikke har eller ikke i 
tilstrækkelig grad har anvendt 
Afviklingsinstansens beslutning til at
tilsidesætte den for at sikre, at en sådan 
beslutning opnås. Alle foranstaltninger, 
der er truffet af nationale 
afviklingsmyndigheder, og som ville 
hæmme eller påvirke Afviklingsinstansens 
udøvelse af beføjelser eller opgaver, bør 
være udelukket.

Or. en
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Ændringsforslag 189
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49a) Afviklingsinstansen skal ved 
anvendelsen af afviklingsværktøjerne og 
udøvelsen af afviklingsbeføjelserne 
informere og høre medarbejderne eller 
deres repræsentanter. I givet fald skal 
kollektive overenskomster eller andre 
aftaler mellem arbejdsmarkedets parter 
respekteres i disse situationer.

Or. en

Ændringsforslag 190
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Eftersom Afviklingsinstansen træder i 
stedet for de deltagende medlemsstaters 
nationale afviklingsmyndigheder, når der 
træffes afviklingsbeslutninger, bør 
Afviklingsinstansen også træde i stedet for
de pågældende myndigheder i forbindelse 
med samarbejdet med ikke-deltagende 
medlemsstater, i det omfang det drejer sig 
om afviklingsopgaver. Afviklingsinstansen 
bør navnlig repræsentere alle myndigheder 
fra deltagende medlemsstater i 
afviklingskollegier, der omfatter 
myndigheder fra ikke-deltagende 
medlemsstater.

(50) Eftersom Afviklingsinstansen støtter
de deltagende medlemsstaters nationale 
afviklingsmyndigheder, når der træffes 
afviklingsbeslutninger, bør 
Afviklingsinstansen også samarbejde med
de pågældende myndigheder i forbindelse 
med samarbejdet med ikke-deltagende 
medlemsstater, i det omfang det drejer sig 
om afviklingsopgaver. Afviklingsinstansen 
bør navnlig repræsentere alle myndigheder 
fra deltagende medlemsstater i 
afviklingskollegier, der omfatter 
myndigheder fra ikke-deltagende 
medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 191
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Eftersom Afviklingsinstansen træder i 
stedet for de deltagende medlemsstaters 
nationale afviklingsmyndigheder, når der 
træffes afviklingsbeslutninger, bør 
Afviklingsinstansen også træde i stedet for 
de pågældende myndigheder i forbindelse 
med samarbejdet med ikke-deltagende 
medlemsstater, i det omfang det drejer sig 
om afviklingsopgaver. Afviklingsinstansen 
bør navnlig repræsentere alle myndigheder 
fra deltagende medlemsstater i 
afviklingskollegier, der omfatter 
myndigheder fra ikke-deltagende 
medlemsstater.

(50) Eftersom Afviklingsinstansen træder i 
stedet for de deltagende medlemsstaters 
nationale afviklingsmyndigheder, når der 
træffes afviklingsbeslutninger, bør 
Afviklingsinstansen også træde i stedet for 
de pågældende myndigheder i forbindelse 
med samarbejdet med ikke-deltagende 
medlemsstater, i det omfang det drejer sig 
om afviklingsopgaver. Afviklingsinstansen 
bør navnlig omfatte alle myndigheder fra 
deltagende medlemsstater i 
afviklingskollegier, der omfatter 
myndigheder fra ikke-deltagende 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 192
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Da mange institutter ikke blot opererer 
i Unionen, men også internationalt, skal en 
effektiv afviklingsmekanisme fastlægge 
principper for samarbejde med tredjelandes 
relevante myndigheder. Der bør ydes støtte 
til tredjelandsmyndigheder i 
overensstemmelse med de retlige rammer 
fastsat i artikel 88 i direktiv […]. I det 
øjemed bør Afviklingsinstansen, eftersom 
den bør være den eneste myndighed med 
beføjelse til at afvikle nødlidende banker i 
de deltagende medlemsstater, have 
enekompetence til at indgå ikke-bindende 

(51) Da mange institutter ikke blot opererer 
i Unionen, men også internationalt, skal en 
effektiv afviklingsmekanisme fastlægge 
principper for samarbejde med tredjelandes 
relevante myndigheder. Der bør ydes støtte 
til tredjelandsmyndigheder i 
overensstemmelse med de retlige rammer 
fastsat i artikel 88 i direktiv […].
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samarbejdsaftaler med de pågældende 
tredjelandsmyndigheder på vegne af de 
deltagende medlemsstaters nationale 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 193
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Afviklingsinstansen bør have 
hensigtsmæssige undersøgelsesbeføjelser 
for at kunne udføre sine opgaver effektivt. 
Den bør kunne kræve at få alle nødvendige 
oplysninger, enten direkte eller via 
nationale afviklingsmyndigheder, og 
foretage undersøgelser og kontrol på 
stedet, hvis det er relevant i samarbejde 
med de kompetente nationale 
myndigheder. I forbindelse med afvikling 
bør Afviklingsinstansen kunne foretage 
kontrol på stedet for effektivt at overvåge 
de nationale myndigheders gennemførelse 
og for at sikre, at Kommissionen og
Afviklingsinstansen træffer deres 
beslutninger på grundlag af fuldstændig 
korrekte oplysninger.

(52) Afviklingsinstansen bør have 
hensigtsmæssige undersøgelsesbeføjelser 
for at kunne udføre sine opgaver effektivt. 
Den bør kunne kræve at få alle nødvendige 
oplysninger, enten direkte eller via 
nationale afviklingsmyndigheder, og 
foretage undersøgelser og kontrol på 
stedet, hvis det er relevant i samarbejde 
med de kompetente nationale 
myndigheder. I forbindelse med afvikling 
bør Afviklingsinstansen kunne foretage 
kontrol på stedet for effektivt at overvåge 
de nationale myndigheders gennemførelse 
og for at sikre, at Afviklingsinstansen 
træffer deres beslutninger på grundlag af 
fuldstændig korrekte oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Afviklingsinstansen bør have (52) Afviklingsinstansen bør have 
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hensigtsmæssige undersøgelsesbeføjelser 
for at kunne udføre sine opgaver effektivt. 
Den bør kunne kræve at få alle nødvendige 
oplysninger, enten direkte eller via 
nationale afviklingsmyndigheder, og 
foretage undersøgelser og kontrol på 
stedet, hvis det er relevant i samarbejde 
med de kompetente nationale 
myndigheder. I forbindelse med afvikling 
bør Afviklingsinstansen kunne foretage 
kontrol på stedet for effektivt at overvåge 
de nationale myndigheders gennemførelse 
og for at sikre, at Kommissionen og
Afviklingsinstansen træffer deres 
beslutninger på grundlag af fuldstændig 
korrekte oplysninger.

hensigtsmæssige undersøgelsesbeføjelser 
for at kunne udføre sine opgaver effektivt. 
Den bør kunne kræve at få alle nødvendige 
oplysninger, enten direkte eller via 
nationale afviklingsmyndigheder, og 
foretage undersøgelser og kontrol på 
stedet, hvis det er relevant i samarbejde 
med de kompetente nationale 
myndigheder. I forbindelse med afvikling 
bør Afviklingsinstansen kunne foretage 
kontrol på stedet for effektivt at overvåge 
de nationale myndigheders gennemførelse 
og for at sikre, at Afviklingsinstansen 
træffer deres beslutninger på grundlag af 
fuldstændig korrekte oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 195
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Afviklingsinstansen bør have 
hensigtsmæssige undersøgelsesbeføjelser 
for at kunne udføre sine opgaver effektivt. 
Den bør kunne kræve at få alle nødvendige 
oplysninger, enten direkte eller via 
nationale afviklingsmyndigheder, og 
foretage undersøgelser og kontrol på 
stedet, hvis det er relevant i samarbejde 
med de kompetente nationale 
myndigheder. I forbindelse med afvikling 
bør Afviklingsinstansen kunne foretage 
kontrol på stedet for effektivt at overvåge 
de nationale myndigheders gennemførelse 
og for at sikre, at Kommissionen og 
Afviklingsinstansen træffer deres 
beslutninger på grundlag af fuldstændig 
korrekte oplysninger.

(52) Afviklingsinstansen bør have 
hensigtsmæssige undersøgelsesbeføjelser 
for at kunne udføre sine opgaver effektivt. 
Den bør kunne kræve at få alle nødvendige 
oplysninger, enten direkte eller via 
nationale afviklingsmyndigheder, og 
foretage undersøgelser og kontrol på 
stedet, hvis det er relevant i samarbejde 
med de kompetente nationale myndigheder
og med fuld anvendelse af alle de 
tilgængelige oplysninger hos ECB og de 
nationale kompetente myndigheder. I 
forbindelse med afvikling bør 
Afviklingsinstansen kunne foretage kontrol 
på stedet for effektivt at overvåge de 
nationale myndigheders gennemførelse og 
for at sikre, at Kommissionen og 
Afviklingsinstansen træffer deres 
beslutninger på grundlag af fuldstændig 
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korrekte oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 196
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Afviklingsinstansen bør have 
hensigtsmæssige undersøgelsesbeføjelser 
for at kunne udføre sine opgaver effektivt. 
Den bør kunne kræve at få alle nødvendige 
oplysninger, enten direkte eller via 
nationale afviklingsmyndigheder, og 
foretage undersøgelser og kontrol på 
stedet, hvis det er relevant i samarbejde 
med de kompetente nationale 
myndigheder. I forbindelse med afvikling 
bør Afviklingsinstansen kunne foretage 
kontrol på stedet for effektivt at overvåge 
de nationale myndigheders gennemførelse 
og for at sikre, at Kommissionen og 
Afviklingsinstansen træffer deres 
beslutninger på grundlag af fuldstændig 
korrekte oplysninger.

(52) Afviklingsinstansen bør have 
hensigtsmæssige undersøgelsesbeføjelser 
for at kunne udføre sine opgaver effektivt. 
Den bør kunne kræve at få alle nødvendige 
oplysninger, enten direkte eller via 
nationale afviklingsmyndigheder, og 
foretage undersøgelser og kontrol på 
stedet, hvis det er relevant i samarbejde 
med de kompetente nationale 
myndigheder. I forbindelse med afvikling 
bør Afviklingsinstansen kunne foretage 
kontrol på stedet for effektivt at overvåge 
de nationale myndigheders gennemførelse 
og for at sikre, at Kommissionen og 
Afviklingsinstansen træffer deres 
beslutninger på grundlag af fuldstændig 
korrekte oplysninger. Såfremt den 
nationale afviklingsmyndighed ikke har 
tilgængelige midler til at betale for den 
nødvendige assistance, bør den bruge sine 
beføjelser til at anmode om den 
nødvendige bistand hos andre nationale 
afviklingsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 197
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 52 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52a) Proceduren i forbindelse med 
udveksling af oplysninger mellem 
Afviklingsinstansen, de kompetente 
myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder bør defineres og 
gennemføres i et aftalememorandum.

Or. en

Ændringsforslag 198
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) For at sikre, at Afviklingsinstansen har 
adgang til alle relevante oplysninger, bør 
ansatte hos de nationale myndigheder ikke 
kunne påberåbe sig tavshedspligt for at 
hindre videregivelse af oplysninger til 
Afviklingsinstansen.

(53) For at sikre, at Afviklingsinstansen har 
adgang til alle relevante oplysninger, bør 
ansatte hos de nationale myndigheder ikke 
kunne påberåbe sig tavshedspligt for at 
hindre videregivelse af oplysninger til 
Afviklingsinstansen. Samtidig bør 
videregivelse af sådanne oplysninger til 
Afviklingsinstansen aldrig ses som et brud 
på tavshedspligten.

Or. en

Ændringsforslag 199
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) For at sikre, at beslutninger, der 
vedtages inden for rammerne af den fælles 
afviklingsmekanisme, efterkommes, bør 
der i tilfælde af overtrædelse pålægges 

(54) For at sikre, at beslutninger, der 
vedtages inden for rammerne af den fælles 
afviklingsmekanisme, efterkommes, bør 
der i tilfælde af overtrædelse pålægges 
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sanktioner, der står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsens grovhed og har en 
afskrækkende virkning. 
Afviklingsinstansen bør være berettiget til 
at give nationale afviklingsmyndigheder 
instrukser om at pålægge virksomheder 
bøder eller tvangsbøder i tilfælde af 
manglende opfyldelse af forpligtelser i 
henhold til dens beslutninger. Med henblik 
på at fastlægge en konsekvent og effektiv 
håndhævelsespraksis bør 
Afviklingsinstansen kunne udarbejde 
retningslinjer rettet til de nationale 
afviklingsmyndigheder vedrørende 
anvendelsen af bøder og tvangsbøder.

sanktioner, der står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsens grovhed og har en 
afskrækkende virkning. 
Afviklingsinstansen bør være berettiget til 
at pålægge virksomheder bøder eller 
tvangsbøder i tilfælde af manglende 
opfyldelse af forpligtelser i henhold til 
dens beslutninger. Disse bøder eller 
tvangsbøder bør fastsættes af 
Afviklingsinstansen sammen med de 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 200
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54a) For at sikre at beslutninger 
efterkommes i hele Unionen, bør der i 
tilfælde af overtrædelse pålægges 
sanktioner, der står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsens grovhed og har en 
afskrækkende virkning, og disse bør 
anvendes på lige fod i alle 
medlemsstaterne. Af denne grund bør 
rammerne for vedtagelse af administrative 
sanktioner og retlige sanktioner 
harmoniseres på EU-plan for at sikre 
effektiv overholdelse. Der bør derfor 
fastlægges fælles minimumsregler for at 
få en fuldt ud europæisk mekanisme.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres harmonisering af de minimumskrav, som skal anvendes i alle 
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medlemsstaterne i tilfælde af overtrædelser. Det bør ikke være muligt for finansielle institutter 
at udnytte mindre strenge ordninger i visse medlemsstater. 

Ændringsforslag 201
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 54 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54b) Medlemsstaterne og 
Afviklingsinstansen bør sikre, at 
eventuelle sanktioner, der pålægges i 
henhold til forordning (EF) nr. (…), kun 
offentliggøres, hvis en sådan 
offentliggørelse vil stå i rimeligt forhold 
til overtrædelsen.

Or. en

Ændringsforslag 202
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Hvis en national 
afviklingsmyndighed overtræder reglerne 
for den fælles afviklingsmekanisme ved 
ikke at anvende sine beføjelser i medfør af 
national lovgivning til at efterleve en 
instruks fra Afviklingsinstansen, kan den 
pågældende medlemsstat i henhold til 
retspraksis være pligtig at yde erstatning 
for skader forvoldt enkeltpersoner,
herunder, hvis det er relevant, skader 
forvoldt enheden eller koncernen, der er 
under afvikling, eller en kreditor i en del 
af den pågældende enhed eller koncern i 
en medlemsstat.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 203
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Der bør fastsættes hensigtsmæssige 
regler for Afviklingsinstansens budget, 
udarbejdelsen af budgettet, vedtagelsen af 
interne regler om proceduren for
opstillingen og gennemførelsen af 
budgettet samt intern og ekstern revision af 
regnskabet.

(56) Der bør fastsættes hensigtsmæssige 
regler for vedtagelsen af interne regler for
proceduren for oprettelse og 
gennemførelse af Afviklingsinstansens 
budget, eksekutivmødets udarbejdelse, 
overvågning og kvartalsmæssige kontrol
samt intern og ekstern revision af 
regnskabet.

Or. en

Ændringsforslag 204
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 56 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56a) Afviklingsinstansens plenarmøde 
bør ligeledes vedtage sit årlige 
arbejdsprogram, overvåge og kontrollere 
det kvartalsvist og udsende udtalelser om 
og/eller anbefalinger til 
eksekutivdirektørens kvartalsvise udkast 
til rapport, som bør omfatte et afsnit om 
Afviklingsinstansens afviklingsaktiviteter 
og et afsnit om finansielle og 
administrative forhold.

Or. en
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Ændringsforslag 205
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Det er nødvendigt at sikre, at 
Afviklingsfonden er fuldt ud til rådighed 
med henblik på afvikling af nødlidende 
institutter. Afviklingsfonden bør derfor 
ikke anvendes til andre formål end en 
effektiv anvendelse af 
afviklingsværktøjerne og –beføjelserne. 
Endvidere bør den udelukkende anvendes i 
overensstemmelse med de gældende mål 
og principper for afvikling. 
Afviklingsinstansen bør i 
overensstemmelse hermed påse, at tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
afviklingsværktøjer først afholdes af 
aktionærerne og kreditorerne i det institut, 
der er under afvikling. Kun hvis 
aktionærernes og kreditorernes ressourcer 
er opbrugt, afholdes tab, omkostninger 
eller andre udgifter i forbindelse med 
anvendelsen af afviklingsværktøjer af 
Afviklingsfonden.

(58) Det er nødvendigt at sikre, at 
Afviklingsfonden er fuldt ud til rådighed 
med henblik på afvikling af nødlidende 
institutter. Afviklingsfonden bør derfor 
ikke anvendes til andre formål end en 
effektiv anvendelse af 
afviklingsværktøjerne og –beføjelserne. 
Endvidere bør den udelukkende anvendes i 
overensstemmelse med de gældende mål 
og principper for afvikling, idet 
bestemmelserne i direktiv [BRRD] fuldt 
ud overholdes. Fonden bør ikke anvendes 
til direkte at absorbere et instituts tab eller 
til rekapitaliseringsformål.
Afviklingsinstansen bør i 
overensstemmelse hermed påse, at tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
afviklingsværktøjer først afholdes af 
aktionærerne og kreditorerne i det institut, 
der er under afvikling. Kun hvis 
aktionærernes og kreditorernes ressourcer 
er opbrugt, afholdes tab, omkostninger 
eller andre udgifter i forbindelse med 
anvendelsen af afviklingsværktøjer af 
Afviklingsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 206
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Det er nødvendigt at sikre, at (58) Det er nødvendigt at sikre, at 
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Afviklingsfonden er fuldt ud til rådighed 
med henblik på afvikling af nødlidende 
institutter. Afviklingsfonden bør derfor 
ikke anvendes til andre formål end en 
effektiv anvendelse af 
afviklingsværktøjerne og –beføjelserne. 
Endvidere bør den udelukkende anvendes i 
overensstemmelse med de gældende mål 
og principper for afvikling. 
Afviklingsinstansen bør i 
overensstemmelse hermed påse, at tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
afviklingsværktøjer først afholdes af 
aktionærerne og kreditorerne i det institut, 
der er under afvikling. Kun hvis 
aktionærernes og kreditorernes ressourcer 
er opbrugt, afholdes tab, omkostninger 
eller andre udgifter i forbindelse med 
anvendelsen af afviklingsværktøjer af 
Afviklingsfonden.

Afviklingsfonden er fuldt ud til rådighed 
med henblik på afvikling af nødlidende 
institutter. Afviklingsfonden bør derfor 
ikke anvendes til andre formål end en 
effektiv anvendelse af 
afviklingsværktøjerne og –beføjelserne. 
Endvidere bør den udelukkende anvendes i 
overensstemmelse med de gældende mål 
og principper for afvikling. 
Afviklingsinstansen bør i 
overensstemmelse hermed påse, at tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
afviklingsværktøjer først afholdes af 
aktionærerne og kreditorerne i det institut, 
der er under afvikling. Kun hvis 
aktionærernes og kreditorernes ressourcer 
er opbrugt, afholdes tab, omkostninger 
eller andre udgifter i forbindelse med 
anvendelsen af afviklingsværktøjer af 
Afviklingsfonden i forhold til den 
nødlidende banks andel af aktiviteterne i 
de berørte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 207
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) Det er imidlertid velbegrundet at 
benytte Afviklingsfonden, inden man 
udtømmer alle kreditorer, når foretrukne 
indskud ville begynde at blive anvendt 
som sikkerhed i afviklingsprocessen. 
Borgernes tillid til, at deres opsparing kan 
stå sikkert i absolut risikofri indskud med 
en tilsvarende lav forrentning er en 
hovedhjørnesten i den generelle tillid til 
banksystemet. Beskyttelse af indskud er 
utvivlsomt en af bankens vigtigste 
funktioner, og den manglende tillid til, at 
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de foretrukne indskud er sikre, vil kunne 
føre til et stormløb mod bankerne, et 
fænomen med katastrofale følger for den 
finansielle stabilitet. Sikring af disse 
foretrukne indskud i afviklingsproceduren 
er således i overensstemmelse med 
afviklingsmålene og fortjener derfor en 
særlig indsats.

Or. en

Ændringsforslag 208
Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59a) Hvis en deltagende medlemsstat 
opkræver nationale bankgebyrer, kan der 
opstå en situation, hvor en bank skal 
bidrage både til det nationale bankgebyr 
og til fonden for den fælles 
afviklingsmekanisme. Denne situation bør 
håndteres således, at de finansielle 
institutter ikke ender med et yde et dobbelt 
bidrag.

Or. en

Ændringsforslag 209
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59a) Der bør planlægges en 
kreditfacilitet for Afviklingsinstansen, 
som garanterer en fuldstændig europæisk 
bagstopper, som til enhver tid effektivt 
kan sætter en stopper for en smitsom 
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virkning i det finansielle system. Denne 
kreditfacilitet giver de økonomiske 
operatører mulighed for at basere deres 
beslutninger på de enkelte finansielle 
institutters holdbarhed frem for den 
opfattede risiko ved staten i den 
medlemsstat, hvor de forskellige institutter 
er baseret. Med denne kreditfacilitet 
ophører forbindelsen mellem statens 
kreditrisiko og banksystemet endeligt med 
at eksistere.

Or. en

Begrundelse

EFSM bør være en mulighed.

Ændringsforslag 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas

Forslag til forordning
Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59a) Såfremt medlemsstaterne allerede 
har indført bankgebyrer, skatter eller 
afviklingsbidrag som svar på krisen, bør 
disse erstattes af bidrag til fonden for at 
undgå dobbeltbetaling.

Or. en

Ændringsforslag 211
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Betragtning 61 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61a) For at sikre den umiddelbare 
adgang til tilstrækkelige økonomiske 
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midler for de formål, der fastsættes i 
denne forordning, skal der etableres en 
lånefacilitet, helst fra et offentligt 
fællesskabsinstrument. Det er vigtigt for 
hele systemets troværdighed, at der er fuld 
adgang til finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 212
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) Hvis deltagende medlemsstater i 
forvejen har etableret nationale 
afviklingsfinansieringsordninger, bør de 
kunne foreskrive, at de nationale 
afviklingsfinansieringsordninger 
anvender deres disponible finansielle 
midler indsamlet fra institutter ved 
hidtidige ex ante-bidrag til at kompensere 
institutter for de ex ante-bidrag, de 
pågældende institutter bør indbetale til 
Afviklingsfonden. En sådan 
kompensation tilsidesætter ikke 
medlemsstaternes forpligtelser i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/18/EF18 .

udgår

__________________
18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/18/EF af 30. maj 1994 om ændring, 
for så vidt angår forpligtelsen til at 
offentliggøre prospekter, af direktiv 
80/390/EØF om samordning af kravene 
ved udarbejdelse af, kontrol med og 
udsendelse af det prospekt, der skal 
offentliggøres med henblik på optagelse af 
værdipapirer til officiel notering på en 
fondsbørs (EUT L 135 af 31.5.1994, s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 213
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(62) Hvis deltagende medlemsstater i 
forvejen har etableret nationale 
afviklingsfinansieringsordninger, bør de
kunne foreskrive, at de nationale 
afviklingsfinansieringsordninger 
anvender deres disponible finansielle 
midler indsamlet fra institutter ved 
hidtidige ex ante-bidrag til at kompensere 
institutter for de ex ante-bidrag, de 
pågældende institutter bør indbetale til 
Afviklingsfonden. En sådan 
kompensation tilsidesætter ikke 
medlemsstaternes forpligtelser i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/18/EF18 .

(62) Hvis deltagende medlemsstater i 
forvejen har etableret nationale 
afviklingsfinansieringsordninger, bør
midler, som allerede er indsamlet under 
disse ordninger, kunne overføres til den 
fælles afviklingsfond. 

__________________
18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/18/EF af 30. maj 1994 om ændring, 
for så vidt angår forpligtelsen til at 
offentliggøre prospekter, af direktiv 
80/390/EØF om samordning af kravene 
ved udarbejdelse af, kontrol med og 
udsendelse af det prospekt, der skal 
offentliggøres med henblik på optagelse af 
værdipapirer til officiel notering på en 
fondsbørs (EUT L 135 af 31.5.1994, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 214
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 63
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) For at sikre en rimelig beregning af 
bidrag og give incitamenter til at anvende 
en mindre risikobetonet model bør der i 
forbindelse med bidrag til 
Afviklingsfonden tages hensyn til 
omfanget af den risiko, kreditinstitutterne 
har påtaget sig.

(63) For at sikre en rimelig beregning af 
bidrag og give incitamenter til at anvende 
en mindre risikobetonet model bør der i 
forbindelse med bidrag til 
Afviklingsfonden, som skal fastlægges af 
Afviklingsinstansen på forslag fra den 
kompetente myndighed, tages hensyn til 
omfanget af den risiko, kreditinstitutterne 
har påtaget sig.

Or. en

Ændringsforslag 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) For at sikre en rimelig beregning af 
bidrag og give incitamenter til at anvende 
en mindre risikobetonet model bør der i 
forbindelse med bidrag til 
Afviklingsfonden tages hensyn til 
omfanget af den risiko, kreditinstitutterne 
har påtaget sig.

(63) For at sikre en rimelig beregning af 
bidrag og give incitamenter til at anvende 
en mindre risikobetonet model bør der i 
forbindelse med bidrag til 
Afviklingsfonden tages hensyn til 
omfanget af den risiko, kreditinstitutterne 
har påtaget sig. I hver medlemsstat bør 
bidragene udgøre det samme mål i 
procent.

Or. en

Ændringsforslag 216
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) Beføjelsen til at vedtage retsakter bør (66) Beføjelsen til at vedtage retsakter bør 
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delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for at fastsætte typerne af bidrag til 
Afviklingsfonden, og i hvilke tilfælde disse 
skal betales, hvordan bidragene beregnes, 
og hvorledes de skal betales, for at 
præcisere registrerings-, regnskabs- og 
indberetningsreglerne samt andre regler, 
der er nødvendige for at sikre, at bidragene 
betales fuldt ud og rettidigt, for at fastsætte 
bidragsordningen for institutter, som er 
bemyndiget til at operere, efter at 
Afviklingsfonden har nået sit målniveau, 
for at fastsætte kriterierne for fordeling af 
bidragene over perioden, for at fastsætte, 
under hvilke omstændigheder betalingen af 
bidrag kan fremskyndes, for at fastsætte 
kriterierne for fastlæggelse af de årlige
bidrag og for at fastsætte foranstaltninger, 
der præciserer, under hvilke forhold og på 
hvilke betingelser et institut kan fritages 
helt eller delvist fra ex post-bidrag.

delegeres til Kommissionen på forslag fra 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med artikel 290 i TEUF for at fastsætte 
typerne af bidrag til Afviklingsfonden, og i 
hvilke tilfælde disse skal betales, hvordan 
bidragene beregnes, og hvorledes de skal 
betales, for at præcisere registrerings-, 
regnskabs- og indberetningsreglerne samt 
andre regler, der er nødvendige for at sikre, 
at bidragene betales fuldt ud og rettidigt, 
for at fastsætte bidragsordningen for 
institutter, som er bemyndiget til at 
operere, efter at Afviklingsfonden har nået 
sit målniveau, for at fastsætte kriterierne 
for fordeling af bidragene over perioden, 
for at fastsætte, under hvilke 
omstændigheder betalingen af bidrag kan 
fremskyndes eller udsættes, for at fastsætte 
kriterierne for fastlæggelse af de årlige
bidragsbeløb og for at fastsætte 
foranstaltninger, der præciserer, under 
hvilke forhold og på hvilke betingelser et 
institut kan fritages helt eller delvist fra ex 
post-bidrag.

Or. en

Ændringsforslag 217
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66) Beføjelsen til at vedtage retsakter bør 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for at fastsætte typerne af bidrag til 
Afviklingsfonden, og i hvilke tilfælde disse 
skal betales, hvordan bidragene beregnes, 
og hvorledes de skal betales, for at 
præcisere registrerings-, regnskabs- og 
indberetningsreglerne samt andre regler, 
der er nødvendige for at sikre, at bidragene 
betales fuldt ud og rettidigt, for at fastsætte 

(66) Beføjelsen til at vedtage retsakter bør
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 
for at fastsætte typerne af bidrag til 
Afviklingsfonden, og i hvilke tilfælde disse 
skal betales, hvordan bidragene beregnes, 
og hvorledes de skal betales, for at 
præcisere registrerings-, regnskabs- og 
indberetningsreglerne samt andre regler, 
der er nødvendige for at sikre, at bidragene 
betales fuldt ud og rettidigt, for at fastsætte 
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bidragsordningen for institutter, som er 
bemyndiget til at operere, efter at 
Afviklingsfonden har nået sit målniveau, 
for at fastsætte kriterierne for fordeling af 
bidragene over perioden, for at fastsætte, 
under hvilke omstændigheder betalingen af 
bidrag kan fremskyndes, for at fastsætte 
kriterierne for fastlæggelse af de årlige 
bidrag og for at fastsætte foranstaltninger, 
der præciserer, under hvilke forhold og på 
hvilke betingelser et institut kan fritages 
helt eller delvist fra ex post-bidrag.

bidragsordningen for institutter, som er 
bemyndiget til at operere, efter at 
Afviklingsfonden har nået sit målniveau, 
for at fastsætte kriterierne for fordeling af 
bidragene over perioden, for at fastsætte, 
under hvilke omstændigheder betalingen af 
bidrag kan fremskyndes, for at fastsætte 
kriterierne for fastlæggelse af de årlige 
bidrag i grænserne i denne forordning og 
for at fastsætte foranstaltninger, der 
præciserer, under hvilke forhold og på 
hvilke betingelser et institut kan fritages 
helt eller delvist fra ex post-bidrag.

Or. en

Ændringsforslag 218
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 66 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66a) For at sikre lige vilkår bør 
Kommissionen og Afviklingsinstansen i 
forbindelse med varetagelsen af deres 
opgaver under denne forordning handle i 
overensstemmelse med kravene i [BRRD] 
og eventuelle delegerede retsakter 
vedtaget i overensstemmelse med det 
pågældende direktiv. Kommissionen og 
Afviklingsinstansen bør ligeledes være 
underlagt de retningslinjer og 
anbefalinger, som EBA har vedtaget i 
forbindelse med [BRRD] og, hvor det er 
relevant, EBA's afgørelser i forbindelse 
med bindende mægling i henhold til 
artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
1093/2010.

Or. en
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Ændringsforslag 219
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) For at sikre, at Afviklingsinstansens 
arbejde er omgærdet af tavshedspligt, bør 
dens medlemmer, Afviklingsinstansens 
personale, herunder personale udvekslet 
med eller udstationeret af deltagende 
medlemsstater med henblik på at varetage 
afviklingsopgaver, være omfattet af krav 
om tavshedspligt, også når de ikke længere 
varetager opgaverne. Med henblik på at 
varetage de opgaver, Afviklingsinstansen 
har fået tillagt, bør den på visse betingelser 
have tilladelse til at udveksle oplysninger
med nationale myndigheder og organer 
eller EU-myndigheder og -organer.

(67) For at sikre, at Afviklingsinstansens 
arbejde er omgærdet af tavshedspligt, bør 
dens medlemmer, Afviklingsinstansens 
personale, herunder personale udvekslet 
med eller udstationeret af deltagende 
medlemsstater med henblik på at varetage 
afviklingsopgaver, være omfattet af krav 
om tavshedspligt, også når de ikke længere 
varetager opgaverne. Disse krav bør 
ligeledes gælde andre personer, som 
Afviklingsinstansen har bemyndiget, og 
personer, som medlemsstaternes nationale 
afviklingsmyndigheder har godkendt eller 
udpeget til at udføre inspektioner på 
stedet, samt observatører, som er inviteret 
til at deltage i Afviklingsinstansens 
plenar- og eksekutivmøder. Med henblik 
på at varetage de opgaver, 
Afviklingsinstansen har fået tillagt, bør den 
på visse betingelser have tilladelse til at 
udveksle oplysninger med nationale 
myndigheder og organer eller EU-
myndigheder og -organer.

Or. en

Ændringsforslag 220
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 68 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68a) I det omfang afgørelser i henhold til 
denne forordning er underlagt EBA's 
bindende mægling i henhold til artikel 19 
i forordning (EU) nr. 1093/2010, er 
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sådanne afgørelser bindende for alle 
involverede parter.

Or. en

Begrundelse

Ud fra den betragtning, at Kommissionen skal involveres i den fælles afviklingsmekanisme, er 
det uklart, om EBA som agentur vil kunne håndhæve en bindende mæglingsafgørelse over for 
Kommissionen, som er en institution oprettet i henhold til traktaterne. I det omfang afgørelser 
i henhold til denne forordning er underlagt EBA's bindende mægling – i et omfang, som skal 
fastsættes under BRRD – bør det gøres klart, at sådanne afgørelser ikke kun er bindende for 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende medlemsstater, men også over for Kommissionen.

Ændringsforslag 221
Diogo Feio

Forslag til forordning
Betragtning 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(69) Indtil Afviklingsinstansen er fuldt 
operationel, bør Kommissionen have 
ansvaret for den indledende drift, herunder 
indsamling af de bidrag, der er nødvendige 
for at dække de administrative udgifter, og 
udnævnelse af en midlertidig 
administrerende direktør, der kan anvise 
alle nødvendige betalinger på 
Afviklingsinstansens vegne.

(69) Indtil Afviklingsinstansen er fuldt 
operationel, bør Kommissionen have 
ansvaret for den indledende drift, herunder 
indsamling af de første bidrag, der er 
nødvendige for at dække de administrative 
udgifter, og udnævnelse af en midlertidig 
administrerende direktør, der kan anvise 
alle nødvendige betalinger på 
Afviklingsinstansens vegne.

Or. en

Ændringsforslag 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(69) Indtil Afviklingsinstansen er fuldt 
operationel, bør Kommissionen have 

(69) Indtil Afviklingsinstansen er fuldt 
operationel, bør de nationale 
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ansvaret for den indledende drift, herunder 
indsamling af de bidrag, der er nødvendige 
for at dække de administrative udgifter, og 
udnævnelse af en midlertidig 
administrerende direktør, der kan anvise 
alle nødvendige betalinger på 
Afviklingsinstansens vegne.

afviklingsmyndigheder have ansvaret for 
den indledende drift, herunder indsamling 
af de bidrag, der er nødvendige for at 
dække de administrative udgifter, og
udnævnelse af en midlertidig 
administrerende direktør, der kan anvise 
alle nødvendige betalinger på 
Afviklingsinstansens vegne.

Or. en

Ændringsforslag 223
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
ejendomsretten, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, frihed til at drive egen 
virksomhed samt adgang til effektive 
retsmidler og til en upartisk domstol, og 
forordningen skal gennemføres i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper.

(70) I denne forordning overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
ejendomsretten, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, frihed til at drive egen 
virksomhed, arbejdstagernes ret til 
information og høring i virksomheden
samt adgang til effektive retsmidler og til 
en upartisk domstol, og forordningen skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
disse rettigheder og principper.

Or. en

Ændringsforslag 224
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Betragtning 71 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71a) Med udsigt til at bryde forbindelsen 
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mellem staten og bankerne og sikre en 
effektiv og troværdig fælles 
afviklingsmekanisme, navnlig så længe 
den fælles afviklingsmekanisme ikke er 
finansieret fuldt ud, er det afgørende at 
oprette en europæisk offentlig 
lånefacilitet fra den dag, hvor den fælles 
afviklingsmekanisme træder i kraft. 
Ethvert lån fra denne lånefacilitet bør 
tilbagebetales af den fælles afviklingsfond 
inden for en aftalt frist.

Or. en

Ændringsforslag 225
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 71 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71a) Med udsigt til at bryde forbindelsen 
mellem statsgælden og bankerne og sikre 
en effektiv og troværdig fælles 
afviklingsmekanisme, navnlig så længe 
den fælles afviklingsmekanisme ikke har 
nået et fuldt finansieringsniveau, er det 
afgørende at oprette en 
fællesskabslånefacilitet (finanspolitisk 
bagstopper) for de deltagende 
medlemsstater. Ethvert lån fra denne 
lånefacilitet bør tilbagebetales af den 
fælles afviklingsfond inden for en aftalt 
frist.

Or. en

Ændringsforslag 226
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse fælles regler og denne fælles 
procedure anvendes af Kommissionen i 
samarbejde med en afviklingsinstans og
afviklingsmyndighederne i de deltagende 
medlemsstater inden for rammerne af en 
fælles afviklingsmekanisme, der oprettes 
ved denne forordning. Den fælles 
afviklingsmekanisme får bistand fra en 
fælles afviklingsfond (i det følgende 
benævnt "Afviklingsfonden").

Disse fælles regler og denne fælles 
procedure anvendes af en afviklingsinstans,
afviklingsmyndighederne i de deltagende 
medlemsstater og Kommissionen i 
forbindelse med statsstøttereglerne inden 
for rammerne af en fælles 
afviklingsmekanisme, der oprettes ved 
denne forordning. Den fælles 
afviklingsmekanisme får bistand fra en 
fælles afviklingsfond (i det følgende 
benævnt "Afviklingsfonden").

Or. en

Ændringsforslag 227
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse fælles regler og denne fælles 
procedure anvendes af Kommissionen i 
samarbejde med en afviklingsinstans og 
afviklingsmyndighederne i de deltagende 
medlemsstater inden for rammerne af en 
fælles afviklingsmekanisme, der oprettes 
ved denne forordning. Den fælles 
afviklingsmekanisme får bistand fra en 
fælles afviklingsfond (i det følgende 
benævnt "Afviklingsfonden").

Disse fælles regler og denne fælles 
procedure anvendes af en 
afviklingsinstans i samarbejde med
Kommissionen og 
afviklingsmyndighederne i de deltagende 
medlemsstater inden for rammerne af en 
fælles afviklingsmekanisme, der oprettes 
ved denne forordning. Den fælles 
afviklingsmekanisme får bistand fra en 
fælles afviklingsfond (i det følgende 
benævnt "Afviklingsfonden").

Or. en

Ændringsforslag 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse fælles regler og denne fælles 
procedure anvendes af Kommissionen i 
samarbejde med en afviklingsinstans og 
afviklingsmyndighederne i de deltagende 
medlemsstater inden for rammerne af en 
fælles afviklingsmekanisme, der oprettes 
ved denne forordning. Den fælles 
afviklingsmekanisme får bistand fra en 
fælles afviklingsfond (i det følgende 
benævnt "Afviklingsfonden").

Disse fælles regler og denne fælles 
procedure anvendes af Kommissionen i 
samarbejde med en afviklingsinstans og
afviklingsmyndighederne i de deltagende 
medlemsstater inden for rammerne af en 
fælles afviklingsmekanisme, der oprettes 
ved denne forordning. Den fælles 
afviklingsmekanisme får bistand fra et 
netværk af nationale 
bankafviklingsfonde, som koordineres 
centralt (i det følgende benævnt
"Afviklingsfonden").

Or. en

Ændringsforslag 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på 
følgende enheder:

Denne forordning finder anvendelse på 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 230
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kreditinstitutter, der er etableret i de 
deltagende medlemsstater

a) kreditinstitutter, der er etableret i de 
deltagende medlemsstater, og som er 
underlagt direkte tilsyn fra ECB i 
overensstemmelse med artikel 4 i Rådets 
forordning (EU) nr. [ ] om overdragelse 
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af specifikke opgaver til Den Europæiske 
Centralbank i forbindelse med politikker 
vedrørende tilsyn med kreditinstitutter

Or. en

Ændringsforslag 231
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kreditinstitutter, der er etableret i de 
deltagende medlemsstater

a) signifikante kreditinstitutter i henhold 
til artikel 6 i Rådets forordning (EU) nr.
/2013 om overdragelse af specifikke 
opgaver til Den Europæiske Centralbank i 
forbindelse med politikker vedrørende 
tilsyn med kreditinstitutter, der er etableret 
i de deltagende medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kreditinstitutter, der er etableret i de 
deltagende medlemsstater

a) enheder, som ECB har det direkte 
tilsynsansvar for i overensstemmelse med 
artikel 6 i forordningen om den fælles 
tilsynsmekanisme

Or. en

Ændringsforslag 233
Burkhard Balz
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kreditinstitutter, der er etableret i de 
deltagende medlemsstater

a) kreditinstitutter, der er etableret i de 
deltagende medlemsstater, som den fælles 
tilsynsmekanisme fører direkte tilsyn med 
i henhold til artikel 6, stk. 4, i Rådets 
forordning (EU) nr. [  ] om overdragelse 
af specifikke opgaver til Den Europæiske 
Centralbank i forbindelse med politikker 
vedrørende tilsyn med kreditinstitutter
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktforslaget).

Or. en

Begrundelse

It has to be differentiated between the supervision and resolution of credit institutions on the 
European and national level. Credit institutions which are directly supervised at the 
European level within the framework of the SSM have to be subject to a resolution mechanism 
at the European level. Thus, the single resolution mechanism shall cover all credit institutions 
which are systemically relevant and carry out cross-border operations falling under the direct 
supervision of the ECB. Credit institutions which are supervised on the national level should 
also be resolved at the national level.

Ændringsforslag 234
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kreditinstitutter, der er etableret i de 
deltagende medlemsstater

a) kreditinstitutter, som Den Europæiske 
Centralbank fører direkte tilsyn med i 
henhold til artikel 6, stk. 4, i Rådets 
forordning (EU) nr. [  ] om overdragelse 
af specifikke opgaver til Den Europæiske 
Centralbank i forbindelse med politikker 
vedrørende tilsyn med kreditinstitutter

Or. en
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Ændringsforslag 235
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kreditinstitutter, der er etableret i de 
deltagende medlemsstater

a) kreditinstitutter, der er etableret i de 
deltagende medlemsstater, under 
overholdelse af principperne om 
subsidiaritet og proportionalitet

Or. en

Ændringsforslag 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) moderselskaber, der er etableret i en af 
de deltagende medlemsstater, herunder 
finansielle holdingselskaber og blandede 
finansielle holdingselskaber, hvis de er 
underlagt ECB's tilsyn på et konsolideret 
grundlag i henhold til artikel 4, stk. 1, 
litra i), i Rådets forordning (EU) nr. […] 
om overdragelse af specifikke opgaver til 
Den Europæiske Centralbank i 
forbindelse med politikker vedrørende 
tilsyn med kreditinstitutter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 237
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

medmindre de anses for mindre 
betydningsfulde, jf. artikel 6, stk. 4, i 
Rådets forordning om overdragelse af 
specifikke opgaver til Den Europæiske 
Centralbank i forbindelse med politikker 
vedrørende tilsyn med kreditinstitutter.

Or. de

Ændringsforslag 238
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ingen foranstaltninger eller politikker 
under denne forordning udgør direkte 
eller indirekte forskelsbehandling af en 
medlemsstat eller gruppe af 
medlemsstater som et sted for levering af 
banktjenester eller andre tjenester i 
enhver valuta.

Or. en

Ændringsforslag 239
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder ikke anvendelse 
på udviklingsbanker.

Or. de
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Ændringsforslag 240
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Afviklingsinstansen kan på eget initiativ 
rette sine retningslinjer i 
overensstemmelse med denne forordning 
til et kreditinstitut i deltagende 
medlemsstater, såfremt den mener, at 
kreditinstituttets konkurs kan medføre 
alvorlige forstyrrelser af den finansielle 
stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Samarbejde med den fælles 

afviklingsmekanisme
1. Kommissionen, Afviklingsinstansen og 
de nationale afviklingsmyndigheder 
varetager deres opgaver inden for den 
fælles afviklingsmekanisme i 
overensstemmelse med deres 
kompetenceområde inden for reglerne i 
BRRD og denne forordning.
2. Kommissionen, Afviklingsinstansen og 
de nationale afviklingsmyndigheder er 
forpligtede til at samarbejde i god tro, 
udveksle oplysninger og konvergere til 
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konsekvente afviklingspraksisser.
3. Kommissionen udøver tilsyn med 
mekanismens funktionsmåde baseret på 
ansvaret og proceduren i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
1. Kommissionen, Afviklingsinstansen og 
de nationale afviklingsmyndigheder 
varetager deres opgaver inden for den 
fælles afviklingsmekanisme i 
overensstemmelse med deres 
kompetenceområde inden for reglerne i 
BRRD og denne forordning.
2. Kommissionen, Afviklingsinstansen og 
de nationale afviklingsmyndigheder er 
forpligtede til at samarbejde i god tro, 
udveksle oplysninger og konvergere til 
konsekvente afviklingspraksisser.
3. Kommissionen udøver tilsyn med 
mekanismens funktionsmåde baseret på 
ansvaret og proceduren i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 243
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af denne forordning 
finder definitionerne i artikel 2 i direktiv 
[…] og artikel 3 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 
201319 anvendelse. Desuden forstås ved:

Ved anvendelsen af denne forordning 
finder definitionerne i artikel 2 i direktiv 
[…], artikel 3 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 
201319, og artikel 4, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. 575/2013 anvendelse. Desuden 
forstås ved:

Or. en

Begrundelse

I henhold til denne bestemmelse gælder definitioner fra BRRD, CRD4 og CRR sammen med 
de øvrige definitioner i denne artikel. Det er derfor unødvendigt og i strid med dette stykke at 
gentage definitionerne i hele artiklen.

Ændringsforslag 244
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "ECB": Den Europæiske 
Centralbanks tilsynsråd, der blev oprettet 
ved Rådets forordning (EU) nr. [  ]

Or. en

Ændringsforslag 245
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "national afviklingsmyndighed": en 
myndighed, som er udpeget af en 
medlemsstat i henhold til artikel 3 i 

2) "national afviklingsmyndighed": en 
myndighed, som er udpeget af en
deltagende medlemsstat i henhold til 
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direktiv […] artikel 3 i direktiv […]

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "national afviklingsmyndighed" bør begrænses til myndigheder udpeget af en 
deltagende medlemsstat, hvilket også ville stemme overens med tilgangen i forordningen om 
den fælles tilsynsmekanisme.

Ændringsforslag 246
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "Afviklingsinstansen": 
Afviklingsinstansen i den fælles 
afviklingsmekanisme som defineret i 
artikel 38 og 39 i denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 247
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "koncernafviklingsmyndighed": den 
nationale afviklingsmyndighed i den 
deltagende medlemsstat, i hvilken det 
institut eller det moderselskab, der er 
underlagt tilsyn på et konsolideret 
grundlag, er etableret

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 248
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "kreditinstitut": et kreditinstitut som 
defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i 
forordning (EU) nr. 575/201320 ;

udgår

__________________
20 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 
2013 om tilsynsmæssige krav til 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
og om ændring af forordning (EU) nr. 
648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 249
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "investeringsselskab": et 
investeringsselskab som defineret i artikel 
4, stk. 1, nr. 2), i forordning (EU) nr. 
575/2013, som er underlagt 
startkapitalkravet i artikel 9 i samme 
forordning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 250
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) "finansieringsinstitut": et 
finansieringsinstitut som defineret i 
artikel 4, stk. 1, nr. 26), i forordning (EU) 
nr. 575/2013

udgår

Or. en

Ændringsforslag 251
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "moderselskab": et moderselskab 
som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 15), i 
forordning (EU) nr. 575/2013, herunder 
et institut, et finansielt holdingselskab 
eller et blandet finansielt holdingselskab

udgår

Or. en

Ændringsforslag 252
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) "institut under afvikling": en enhed 
som omhandlet i artikel 2, over for hvilket 
der er truffet en afviklingsforanstaltning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 253
Sharon Bowles
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12)"institut": et kreditinstitut eller et 
investeringsselskab, der er omfattet af 
tilsyn på et konsolideret grundlag i 
henhold til artikel 2, litra c)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 254
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) "koncern": et moderselskab og dets 
datterselskaber, der er enheder som 
omhandlet i artikel 2

udgår

Or. en

Ændringsforslag 255
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) "datterselskab": et datterselskab som 
defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 16), i 
forordning (EU) nr. 575/2013

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 256
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) "virksomhedssalgsværktøj": 
overførsel af ejerskabsinstrumenter eller 
aktiver, rettigheder eller passiver i et 
institut, der opfylder betingelserne for 
afvikling, til en køber, der ikke er et 
broinstitut

udgår

Or. en

Ændringsforslag 257
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) "broinstitutværktøj": overførsel af 
aktiver, rettigheder eller passiver i et 
institut, der opfylder betingelserne for 
afvikling, til et broinstitut

udgår

Or. en

Ændringsforslag 258
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) "værktøj til adskillelse af aktiver": 
overførsel af aktiver og rettigheder i et 
institut, der opfylder betingelserne for 
afvikling, til et 

udgår
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porteføljeadministrationsselskab

Or. en

Ændringsforslag 259
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) "bail-in-værktøj": nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelser vedrørende 
passiverne i et institut, der opfylder 
betingelserne for afvikling

udgår

Or. en

Ændringsforslag 260
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Kommissionen og 
Afviklingsinstansen og 
afviklingsmyndighederne og de 
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, som ikke er deltagende 
medlemsstater, indgår et 
aftalememorandum, der generelt 
beskriver, hvordan de vil samarbejde med 
hinanden i forbindelse med varetagelsen 
af deres opgaver under [BRRD]. 
Aftalememorandummet præciserer bl.a. 
høringen i forbindelse med 
Kommissionen og Afviklingsinstansens 
afgørelser, som påvirker datterselskaber 
eller filialer, som er oprettet i ikke-
deltagende medlemsstater, hvis 
moderselskab er oprettet i en deltagende 
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medlemsstat. Memorandummet revideres 
med jævne mellemrum.

Or. en

Ændringsforslag 261
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) "kritisk størrelse": størrelsen eller 
den indbyrdes forbundethed af en enhed 
som omhandlet i artikel 2, som har nået et 
niveau, der i krisetider ikke kan afvikles 
effektivt som en afviklingsforanstaltning, 
eller en effektiv insolvens ville medføre 
betydelige økonomiske forstyrrelser og 
dermed en offentlig redning, ligesom 
tabene uundgåeligt ville skulle fordeles.

Or. en

Ændringsforslag 262
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen eller
Afviklingsinstansen i medfør af denne
forordning udøver beføjelser, som i 
henhold til direktiv […] skal udøves af en 
deltagende medlemsstats nationale 
afviklingsmyndighed, anses 
Afviklingsinstansen ved anvendelsen af 
denne forordning og direktiv […] for at 
være den relevante nationale 
afviklingsmyndighed eller, i tilfælde af 
afvikling af grænseoverskridende 

1. Hvis Afviklingsinstansen i medfør af 
denne forordning udøver beføjelser, som i 
henhold til direktiv […] skal udøves af en 
deltagende medlemsstats nationale 
afviklingsmyndighed, anses 
Afviklingsinstansen ved anvendelsen af 
denne forordning og direktiv […] for at 
være koordinator for den relevante 
nationale afviklingsmyndighed eller, i 
tilfælde af afvikling af 
grænseoverskridende koncerner, de
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koncerner, den relevante nationale
koncernafviklingsmyndighed.

relevante nationale
koncernafviklingsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 263
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen eller
Afviklingsinstansen i medfør af denne 
forordning udøver beføjelser, som i 
henhold til direktiv […] skal udøves af en 
deltagende medlemsstats nationale 
afviklingsmyndighed, anses 
Afviklingsinstansen ved anvendelsen af 
denne forordning og direktiv […] for at 
være den relevante nationale 
afviklingsmyndighed eller, i tilfælde af 
afvikling af grænseoverskridende 
koncerner, den relevante nationale 
koncernafviklingsmyndighed.

1. Hvis Afviklingsinstansen i medfør af 
denne forordning udøver beføjelser, som i 
henhold til direktiv […] skal udøves af en 
deltagende medlemsstats nationale 
afviklingsmyndighed, anses 
Afviklingsinstansen ved anvendelsen af 
denne forordning og direktiv […] for at 
være den relevante nationale 
afviklingsmyndighed eller, i tilfælde af 
afvikling af grænseoverskridende 
koncerner, den relevante nationale 
koncernafviklingsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 264
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen eller
Afviklingsinstansen i medfør af denne 
forordning udøver beføjelser, som i 
henhold til direktiv […] skal udøves af en 
deltagende medlemsstats nationale 
afviklingsmyndighed, anses 
Afviklingsinstansen ved anvendelsen af 

1. Hvis Afviklingsinstansen i medfør af 
denne forordning udøver beføjelser, som i 
henhold til direktiv […] skal udøves af en 
deltagende medlemsstats nationale 
afviklingsmyndighed, anses 
Afviklingsinstansen ved anvendelsen af 
denne forordning og direktiv […] for at 
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denne forordning og direktiv […] for at 
være den relevante nationale 
afviklingsmyndighed eller, i tilfælde af 
afvikling af grænseoverskridende 
koncerner, den relevante nationale 
koncernafviklingsmyndighed.

være den relevante nationale 
afviklingsmyndighed eller, i tilfælde af 
afvikling af grænseoverskridende 
koncerner, den relevante nationale 
koncernafviklingsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen eller 
Afviklingsinstansen i medfør af denne 
forordning udøver beføjelser, som i 
henhold til direktiv […] skal udøves af en 
deltagende medlemsstats nationale 
afviklingsmyndighed, anses 
Afviklingsinstansen ved anvendelsen af 
denne forordning og direktiv […] for at 
være den relevante nationale 
afviklingsmyndighed eller, i tilfælde af 
afvikling af grænseoverskridende 
koncerner, den relevante nationale 
koncernafviklingsmyndighed.

1. Hvis Kommissionen eller 
Afviklingsinstansen i medfør af denne 
forordning og med forbehold af artikel 2 i 
denne forordning udøver beføjelser, som i 
henhold til direktiv […] skal udøves af en 
deltagende medlemsstats nationale 
afviklingsmyndighed, anses 
Afviklingsinstansen ved anvendelsen af 
denne forordning og direktiv […] for at 
være den relevante nationale 
afviklingsmyndighed eller, i tilfælde af 
afvikling af grænseoverskridende 
koncerner, den relevante nationale 
koncernafviklingsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen eller 
Afviklingsinstansen i medfør af denne 

1. Hvis Kommissionen eller 
Afviklingsinstansen med forbehold af 
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forordning udøver beføjelser, som i 
henhold til direktiv […] skal udøves af en 
deltagende medlemsstats nationale 
afviklingsmyndighed, anses 
Afviklingsinstansen ved anvendelsen af 
denne forordning og direktiv […] for at 
være den relevante nationale 
afviklingsmyndighed eller, i tilfælde af 
afvikling af grænseoverskridende 
koncerner, den relevante nationale 
koncernafviklingsmyndighed.

artikel 2 i denne forordning udøver 
beføjelser, som i henhold til direktiv […] 
skal udøves af en deltagende medlemsstats 
nationale afviklingsmyndighed, anses 
Afviklingsinstansen ved anvendelsen af 
denne forordning og direktiv […] for at 
være den relevante nationale 
afviklingsmyndighed eller, i tilfælde af 
afvikling af grænseoverskridende 
koncerner, den relevante nationale 
koncernafviklingsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 267
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Afviklingsinstansen handler som 
national afviklingsmyndighed, handler 
den, når det er relevant, efter 
Kommissionens bemyndigelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 268
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Afviklingsinstansen handler som 
national afviklingsmyndighed, handler 
den, når det er relevant, efter 
Kommissionens bemyndigelse.

2. Afviklingsinstansen handler inden for 
de beføjelser, den tillægges i henhold til 
denne forordning.

Or. de
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Ændringsforslag 269
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Afviklingsinstansen handler som
national afviklingsmyndighed, handler 
den, når det er relevant, efter 
Kommissionens bemyndigelse.

2. Afviklingsinstansen handler på 
grundlag af og i overensstemmelse med 
direktivet om genopretning og afvikling af 
banker [  ]. Ikke-deltagende 
medlemsstater eller enheder deri må ikke 
udsættes for forskelsbehandling eller 
stilles ringere som følge af handlinger 
truffet i henhold til denne forordning, end 
hvis de var truffet fuldstændigt i henhold 
til direktivet om genopretning og afvikling 
af banker [  ].

Or. en

Ændringsforslag 270
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Afviklingsinstansen handler som 
national afviklingsmyndighed, handler den, 
når det er relevant, efter Kommissionens 
bemyndigelse.

2. Når Afviklingsinstansen handler som 
national afviklingsmyndighed, handler den, 
når det er relevant, efter samråd med 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 271
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Afviklingsinstansen handler som 
national afviklingsmyndighed, handler den, 
når det er relevant, efter Kommissionens
bemyndigelse.

2. Når Afviklingsinstansen handler som 
national afviklingsmyndighed, handler den, 
når det er relevant, efter de nationale 
afviklingsmyndigheders bemyndigelse.

Or. en

Ændringsforslag 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre andet er fastsat i denne 
forordning, handler de nationale 
afviklingsmyndigheder i den deltagende 
medlemsstat på grundlag af og i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i national lovgivning, således 
som disse er harmoniseret ved direktiv 
[…].

3. Medmindre andet er fastsat i denne 
forordning som omhandlet i artikel 2, 
handler de nationale 
afviklingsmyndigheder i den deltagende 
medlemsstat på grundlag af og i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i national lovgivning, således 
som disse er harmoniseret ved direktiv 
[…].

Or. en

Ændringsforslag 273
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medmindre andet er fastsat i denne 
forordning, handler de nationale 
afviklingsmyndigheder i den deltagende 
medlemsstat på grundlag af og i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i national lovgivning, således 

3. Medmindre andet er fastsat i denne 
forordning som omhandlet i artikel 2, 
handler de nationale 
afviklingsmyndigheder i den deltagende 
medlemsstat på grundlag af og i 
overensstemmelse med de relevante 
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som disse er harmoniseret ved direktiv 
[…].

bestemmelser i national lovgivning, således 
som disse er harmoniseret ved direktiv 
[…].

Or. en

Ændringsforslag 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den nationale afviklingsmyndighed 
underretter Kommissionen og 
Afviklingsinstansen om de 
foranstaltninger, den har truffet eller 
agter at træffe i henhold til stk. 3 i denne 
artikel.

Or. en

Ændringsforslag 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den nationale afviklingsmyndighed 
underretter Kommissionen og 
Afviklingsinstansen om de 
foranstaltninger, den har truffet eller 
agter at træffe i henhold til stk. 3 i denne 
artikel.

Or. en

Ændringsforslag 276
Vicky Ford



PE521.747v01-00 124/187 AM\1006888DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Overensstemmelse med [BRRD]

I henhold til bestemmelserne i denne 
forordning skal Kommissionen og 
Afviklingsinstansen i forbindelse med 
varetagelsen af deres respektive opgaver 
under denne forordning:
a) handle i overensstemmelse med 
kravene i [BRRD] og eventuelle 
delegerede retsakter, der er vedtaget i 
overensstemmelse med det pågældende 
direktiv
b) handle i overensstemmelse med EBA's 
eventuelle afgørelser i henhold til artikel 
19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010 
under de relevante bestemmelser i 
[BRRD], såfremt Kommissionen eller 
Afviklingsinstansen (alt efter hvad der er 
relevant) deltager i mæglingen og
c) være underlagt de retningslinjer og 
anbefalinger, som EBA har vedtaget, på 
grundlag af artikel 16 i forordning (EU) 
nr. 1093/2010 og i overensstemmelse med 
de relevante bestemmelser i [BRRD].

Or. en

Ændringsforslag 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ingen handling, intet forslag og ingen 
politik fra Afviklingsinstansens, 
Kommissionens eller en national 

1. Ingen handling, intet forslag og ingen 
politik fra Afviklingsinstansens eller en 
national afviklingsmyndigheds side må 
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afviklingsmyndigheds side må udgøre 
forskelsbehandling af enheder som 
omhandlet i artikel 2, indskydere, 
investorer eller andre kreditorer, der er 
etableret i Unionen, på grundlag af deres 
nationalitet eller forretningssted.

udgøre forskelsbehandling af enheder som 
omhandlet i artikel 2, indskydere, 
investorer eller andre kreditorer, der er 
etableret i Unionen, på grundlag af deres 
nationalitet eller forretningssted.

Or. en

Ændringsforslag 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ingen handling, intet forslag og ingen 
politik fra Afviklingsinstansens, 
Kommissionens eller en national 
afviklingsmyndigheds side må udgøre 
forskelsbehandling af enheder som 
omhandlet i artikel 2, indskydere, 
investorer eller andre kreditorer, der er 
etableret i Unionen, på grundlag af deres 
nationalitet eller forretningssted.

1. Ingen handling, intet forslag og ingen 
politik fra Afviklingsinstansens, 
Kommissionens eller en national 
afviklingsmyndigheds side må udgøre 
forskelsbehandling af kreditinstitutter, 
indskydere, investorer eller andre 
kreditorer, der er etableret i Unionen, på 
grundlag af deres nationalitet eller 
forretningssted.

Or. en

Begrundelse

I forhold til artiklen om "generelle principper" bør det erindres, at Kommissionen også er 
ansvarlig for det indre marked, og at princippet om ikkeforskelsbehandling derfor bør finde 
anvendelse, uanset hvor kreditinstituttet er oprettet, og uanset om det er i en deltagende eller 
ikke-deltagende medlemsstat. Med denne præcisering bringes behandling af kreditinstitutter i 
overensstemmelse med ikkeforskelsbehandlingen af indskydere, investorer og andre 
kreditorer.

Ændringsforslag 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ingen handling, intet forslag og ingen 
politik fra Afviklingsinstansens, 
Kommissionens eller en national 
afviklingsmyndigheds side må udgøre 
forskelsbehandling af enheder som 
omhandlet i artikel 2, indskydere, 
investorer eller andre kreditorer, der er 
etableret i Unionen, på grundlag af deres 
nationalitet eller forretningssted.

1. Ingen handling, intet forslag og ingen 
politik fra Afviklingsinstansens, 
Kommissionens eller en national 
afviklingsmyndigheds side må udgøre 
forskelsbehandling af enheder som 
omhandlet i artikel 2 eller enheder oprettet 
i ikke-deltagende medlemsstater, 
indskydere, investorer eller andre 
kreditorer, der er etableret i Unionen, på 
grundlag af deres nationalitet eller 
forretningssted.

Or. en

Ændringsforslag 280
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ingen handling, intet forslag og ingen 
politik fra Afviklingsinstansens, 
Kommissionens eller en national 
afviklingsmyndigheds side må udgøre 
forskelsbehandling af enheder som 
omhandlet i artikel 2, indskydere, 
investorer eller andre kreditorer, der er 
etableret i Unionen, på grundlag af deres 
nationalitet eller forretningssted.

1. Ingen handling, intet forslag og ingen 
politik fra Afviklingsinstansens, 
Kommissionens, Rådets eller en national 
afviklingsmyndigheds side må udgøre 
forskelsbehandling af enheder som 
omhandlet i artikel 2, indskydere, 
investorer eller andre kreditorer, der er 
etableret i Unionen, på grundlag af deres 
nationalitet eller forretningssted.

Or. en

Ændringsforslag 281
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ingen handling, intet forslag og ingen 
politik fra Afviklingsinstansens, 
Kommissionens eller en national 
afviklingsmyndigheds side må udgøre 
forskelsbehandling af enheder som 
omhandlet i artikel 2, indskydere, 
investorer eller andre kreditorer, der er 
etableret i Unionen, på grundlag af deres 
nationalitet eller forretningssted.

1. Ingen handling, intet forslag og ingen 
politik fra Afviklingsinstansens, 
Kommissionens eller en national 
afviklingsmyndigheds side må udgøre 
forskelsbehandling af enheder som 
omhandlet i artikel 2, indskydere, 
investorer eller andre kreditorer, der er 
etableret i Unionen, på grundlag af deres 
nationalitet, valuta eller forretningssted.

Or. en

Ændringsforslag 282
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Følgende generelle principper finder 
anvendelse på Afviklingsinstansen: 
Afviklingsinstansen skal:
a) handle uafhængigt
b) bevare en tydelig adskillelse mellem 
tilsynsbeføjelser og afvikling
c) have den nødvendige ekspertise om 
omstrukturering af banker og bankers 
insolvens
d) kunne håndtere store bankkoncerner
e) kunne handle hurtigt og upartisk
f) sikre, at der tages tilstrækkeligt højde 
for national finansiel stabilitet og 
finansiel stabilitet i EU og på det indre 
marked og
g) være ansvarlig over for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en
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Ændringsforslag 283
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Alle handlinger, forslag eller 
politikker fra Afviklingsinstansen, 
Kommissionen eller en national 
afviklingsmyndighed inden for rammerne 
af den fælles afviklingsmekanisme 
varetages med henblik på at fremme det 
finansielle systems stabilitet i EU og i de 
enkelte deltagende EU-medlemsstater, 
idet der fuldt ud tages højde for og drages 
omsorg for det indre markeds enhed og 
integritet for at undgå en 
uforholdsmæssig stigning i 
omkostningerne for den deltagende 
medlemsstat, i det omfang disse er større, 
end hvis institutionen var blevet afviklet 
uden for rammerne af den fælles 
afviklingsmekanisme.

Or. en

Begrundelse

Der bør være et generelt princip om, at intet land stilles ringere, og en generel klausul om 
ikkeforskelsbehandling (som beskytter alle medlemsstater) i teksten, eftersom dette er tilfældet 
i artikel 1 i forordningen om den fælles tilsynsmekanisme.

Ændringsforslag 284
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen træffer beslutninger 
eller foretager handlinger, der kan have 

2. Når Afviklingsinstansen træffer 
beslutninger eller foretager handlinger, der 
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virkninger i flere deltagende 
medlemsstater, særlig hvis den træffer 
beslutninger vedrørende koncerner, der er 
etableret i to eller flere deltagende 
medlemsstater, tager den behørigt hensyn 
til samtlige følgende faktorer:

kan have virkninger i flere deltagende 
medlemsstater eller for en ikke-deltagende 
medlemsstat, særlig hvis den træffer 
beslutninger vedrørende koncerner, der er 
etableret i to eller flere deltagende 
medlemsstater, tager den behørigt hensyn 
til samtlige følgende faktorer:

Or. en

Ændringsforslag 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen træffer beslutninger 
eller foretager handlinger, der kan have 
virkninger i flere deltagende 
medlemsstater, særlig hvis den træffer 
beslutninger vedrørende koncerner, der er 
etableret i to eller flere deltagende 
medlemsstater, tager den behørigt hensyn 
til samtlige følgende faktorer:

2. Når Afviklingsinstansen træffer 
beslutninger eller foretager handlinger, der 
kan have virkninger i flere deltagende 
medlemsstater, særlig hvis den træffer 
beslutninger vedrørende koncerner, der er 
etableret i to eller flere deltagende 
medlemsstater, tager den behørigt hensyn 
til samtlige følgende faktorer:

Or. en

Ændringsforslag 286
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen træffer beslutninger 
eller foretager handlinger, der kan have 
virkninger i flere deltagende 
medlemsstater, særlig hvis den træffer 
beslutninger vedrørende koncerner, der er 
etableret i to eller flere deltagende 
medlemsstater, tager den behørigt hensyn 

2. Når Kommissionen og 
Afviklingsinstansen træffer beslutninger 
eller foretager handlinger, der kan have 
virkninger i flere deltagende 
medlemsstater, særlig hvis de træffer 
beslutninger vedrørende koncerner, der er 
etableret i to eller flere deltagende og ikke-
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til samtlige følgende faktorer: deltagende medlemsstater, tager de
behørigt hensyn til samtlige følgende 
faktorer:

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør også henvise til Afviklingsinstansen og bør også gælde, hvor 
beslutninger eller handlinger påvirker mere end én medlemsstat, herunder ikke-deltagende 
medlemsstater. Det bør erindres, at afviklingshandlinger inden for rammerne af den fælles 
afviklingsmekanisme har stor indvirkning på banksystemerne og de finansielle markeder i alle 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 287
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen træffer beslutninger
eller foretager handlinger, der kan have 
virkninger i flere deltagende
medlemsstater, særlig hvis den træffer 
beslutninger vedrørende koncerner, der er 
etableret i to eller flere deltagende
medlemsstater, tager den behørigt hensyn 
til samtlige følgende faktorer:

2. Når Kommissionen og 
Afviklingsinstansen træffer beslutninger 
eller foretager handlinger, der kan have 
virkninger i flere medlemsstater, særlig 
hvis de træffer beslutninger vedrørende 
koncerner, der er etableret i to eller flere 
medlemsstater, tager de behørigt hensyn til 
samtlige følgende faktorer:

Or. en

Ændringsforslag 288
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Kommissionen træffer beslutninger 
eller foretager handlinger, der kan have 
virkninger i flere deltagende 

2. Når Kommissionen og 
Afviklingsinstansen træffer beslutninger 
eller foretager handlinger, der kan have 
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medlemsstater, særlig hvis den træffer 
beslutninger vedrørende koncerner, der er 
etableret i to eller flere deltagende 
medlemsstater, tager den behørigt hensyn 
til samtlige følgende faktorer:

virkninger i flere deltagende 
medlemsstater, særlig hvis de træffer 
beslutninger vedrørende koncerner, der er 
etableret i to eller flere deltagende 
medlemsstater, tager de behørigt hensyn til 
samtlige følgende faktorer:

Or. en

Ændringsforslag 289
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) interesser hos de deltagende
medlemsstater, i hvilke en koncern udøver 
virksomhed, navnlig virkninger af 
beslutninger, handlinger eller passivitet på 
den finansielle stabilitet, økonomien, 
indskudsgarantiordningen eller 
investorgarantiordningen i disse 
medlemsstater

a) interesser hos de medlemsstater, i hvilke 
en koncern udøver virksomhed, navnlig 
virkninger af beslutninger, handlinger eller 
passivitet på den finansielle stabilitet, 
økonomien, indskudsgarantiordningen eller 
investorgarantiordningen i disse 
medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 290
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) interesser hos de deltagende
medlemsstater, i hvilke en koncern udøver 
virksomhed, navnlig virkninger af 
beslutninger, handlinger eller passivitet på 
den finansielle stabilitet, økonomien, 
indskudsgarantiordningen eller 
investorgarantiordningen i disse 
medlemsstater

a) interesser hos de medlemsstater, i hvilke 
en koncern udøver virksomhed, navnlig 
virkninger af beslutninger, handlinger eller 
passivitet på den finansielle stabilitet, 
økonomien, indskudsgarantiordningen eller 
investorgarantiordningen i disse 
medlemsstater
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Or. en

Ændringsforslag 291
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) interesser hos de deltagende 
medlemsstater, i hvilke en koncern udøver 
virksomhed, navnlig virkninger af 
beslutninger, handlinger eller passivitet på 
den finansielle stabilitet, økonomien, 
indskudsgarantiordningen eller 
investorgarantiordningen i disse 
medlemsstater

a) interesser hos de deltagende 
medlemsstater, i hvilke en koncern udøver 
virksomhed, navnlig virkninger af 
beslutninger, handlinger eller passivitet på 
den finansielle stabilitet, økonomien,
herunder beskæftigelsen,
indskudsgarantiordningen eller 
investorgarantiordningen i disse 
medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 292
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) målet om at afveje de forskellige 
involverede medlemsstaters interesser og at 
undgå i urimelig grad at skade eller 
beskytte en deltagende medlemsstats 
interesser

b) målet om at afveje de forskellige 
involverede medlemsstaters interesser og at 
undgå i urimelig grad at skade eller 
beskytte en medlemsstats interesser eller 
på urimelig vis sætte en ikke-deltagende 
medlemsstats interesser over styr

Or. en

Ændringsforslag 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) behovet for at undgå negative virkninger 
for andre dele af en koncern, som en enhed 
som omhandlet i artikel 2, der er omfattet 
af afvikling, er en del af

c) behovet for at undgå negative virkninger 
for andre dele af en koncern, som et 
kreditinstitut, der er omfattet af afvikling, 
er en del af

Or. en

Begrundelse

Emnet og begrundelsen er de samme som for artikel 6, stk. 1, idet det dog bemærkes, at dette 
bør være litra d) ifølge den korrekte nummerering.

Ændringsforslag 294
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en koncerns interesser som helhed i 
fuld overensstemmelse med 
forretningsmodellen

Or. en

Ændringsforslag 295
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) behovet for at undgå en 
uforholdsmæssig stigning i de 
omkostninger, der pålægges kreditorerne i 
disse i artikel 2 omhandlede institutter, i 
det omfang denne ville være større end den 

d) behovet for at undgå en 
uforholdsmæssig stigning i de 
omkostninger, der pålægges kreditorerne, i 
det omfang denne ville være større end den 
stigning, de ville være udsat for, hvis 
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stigning, de ville være udsat for, hvis 
afviklingen havde fundet sted ved en 
almindelig insolvensbehandling

afviklingen havde fundet sted ved en 
almindelig insolvensbehandling

Or. en

Ændringsforslag 296
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med udøvelsen af 
afviklingsbeføjelser i overensstemmelse 
med bestemmelserne i direktivet [BRRD] 
sikres det, at eventuelle tab, omkostninger 
eller andre udgifter først bæres af 
aktionærerne og kreditorerne i det 
institut, som er under afvikling, inden 
Afviklingsfonden anvendes til at støtte en 
effektiv gennemførelse af 
afviklingsværktøjerne og -beføjelserne.

Or. en

Ændringsforslag 297
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) beslutninger, der skal træffes i henhold 
til artikel 107 i TEUF, jf. artikel 16, stk. 
10.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 298
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra e (a) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) det indre markeds interesse som 
helhed

Or. en

Begrundelse

Samme præcisering som i artikel 6, stk. 1, for at styrke Kommissionens engagement i 
overensstemmelse med traktaten.

Ændringsforslag 299
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) uanset om en deltagende medlemsstat 
er medlem af den fælles valuta eller ej, og 
uanset om der i visse tilfælde kan være
behov for en differentieret tilgang som 
følge deraf.

Or. en

Ændringsforslag 300
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afvejer de faktorer, der er 
omhandlet i stk. 2, med de i artikel 12 

3. Afviklingsinstansen afvejer de faktorer, 
der er omhandlet i stk. 2, med de i artikel 
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omhandlede afviklingsmål afhængigt af 
arten af og omstændighederne ved den 
enkelte sag.

12 omhandlede afviklingsmål afhængigt af 
arten af og omstændighederne ved den 
enkelte sag, men til enhver tid uden 
favorisering, præferencer eller forbehold 
mellem medlemsstater, beliggenhed eller 
valuta.

Or. en

Ændringsforslag 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afvejer de faktorer, der er 
omhandlet i stk. 2, med de i artikel 12 
omhandlede afviklingsmål afhængigt af 
arten af og omstændighederne ved den 
enkelte sag.

3. Afviklingsinstansen afvejer de faktorer, 
der er omhandlet i stk. 2, med de i artikel 
12 omhandlede afviklingsmål afhængigt af 
arten af og omstændighederne ved den 
enkelte sag.

Or. en

Ændringsforslag 302
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afvejer de faktorer, der er 
omhandlet i stk. 2, med de i artikel 12 
omhandlede afviklingsmål afhængigt af 
arten af og omstændighederne ved den 
enkelte sag.

3. Kommissionen og Afviklingsinstansen
afvejer de faktorer, der er omhandlet i stk. 
2, med de i artikel 12 omhandlede 
afviklingsmål afhængigt af arten af og 
omstændighederne ved den enkelte sag.

Or. en
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Ændringsforslag 303
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afvejer de faktorer, der er 
omhandlet i stk. 2, med de i artikel 12 
omhandlede afviklingsmål afhængigt af 
arten af og omstændighederne ved den 
enkelte sag.

3. Kommissionen og Afviklingsinstansen
afvejer de faktorer, der er omhandlet i stk. 
2, med de i artikel 12 omhandlede 
afviklingsmål afhængigt af arten af og 
omstændighederne ved den enkelte sag.

Or. en

Ændringsforslag 304
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afvejer de faktorer, der er 
omhandlet i stk. 2, med de i artikel 12 
omhandlede afviklingsmål afhængigt af 
arten af og omstændighederne ved den 
enkelte sag.

3. Afviklingsinstansen og Kommissionen
afvejer de faktorer, der er omhandlet i stk. 
2, med de i artikel 12 omhandlede 
afviklingsmål afhængigt af arten af og 
omstændighederne ved den enkelte sag.

Or. en

Ændringsforslag 305
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ingen af Afviklingsinstansens eller 
Kommissionens beslutninger medfører, at 
medlemsstaterne skal yde ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige.

4. Ingen af Afviklingsinstansens eller 
Kommissionens beslutninger medfører, at 
medlemsstaterne skal yde ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige, 
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medmindre en medlemsstat har godkendt 
denne støtte i overensstemmelse med sine 
nationale budgetprocedurer.
Medlemsstaterne fastlægger en 
procedure, hvorefter der træffes 
beslutning om godkendelse senest fem
dage efter, at Afviklingsinstansen eller 
Kommissionen har anmodet om denne 
godkendelse. Hvis en medlemsstat ikke 
har givet samtykke til at yde denne støtte, 
fastsætter den inden for samme frist et 
alternativt omkostningsminimerende 
forslag til afvikling af enheden og, i givet 
fald, gruppen. Hvor Afviklingsinstansen 
mener, at dette alternative forslag ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
finder den nationale insolvensret 
anvendelse.

Or. nl

Ændringsforslag 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ingen af Afviklingsinstansens eller 
Kommissionens beslutninger medfører, at 
medlemsstaterne skal yde ekstraordinær
finansiel støtte fra det offentlige.

4. Ingen af Afviklingsinstansens eller 
Kommissionens beslutninger medfører, at 
medlemsstaterne skal yde finansiel støtte 
fra det offentlige, medmindre en 
medlemsstat ifølge de nationale 
budgetprocedurer har godkendt støtten.
Medlemmerne skal indføre en procedure, 
som fører til en beslutning om 
godkendelsen, senest [to dage] efter 
Afviklingsinstansen eller Kommissionen 
har anmodet om godkendelsen.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en retligt funderet tekst skal retsakten respektere medlemsstaternes 
budgetmæssige uafhængighed og deres budgetprocedurer. Med dette ændringsforslag 
afbalanceres dette retlige og demokratiske behov med spørgsmålet om den korte tidshorisont i 
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forbindelse med en afvikling.

Ændringsforslag 307
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ingen af Afviklingsinstansens eller 
Kommissionens beslutninger medfører, at 
medlemsstaterne skal yde ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige.

4. Ingen af Afviklingsinstansens eller 
Kommissionens beslutninger medfører, at 
medlemsstaterne skal yde ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige, 
medmindre en medlemsstat under 
etableringen af en offentlig europæisk 
bagstopper har accepteret, at der ydes 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige, hvor der ikke fandtes et 
billigere alternativt til at bevare den 
finansielle stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 308
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ingen af Afviklingsinstansens eller 
Kommissionens beslutninger medfører, at 
medlemsstaterne skal yde ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige.

4. Ingen af Afviklingsinstansens eller 
Kommissionens beslutninger medfører, at 
medlemsstaterne skal yde offentlige midler 
til støtte for afviklingen. Ingen afgørelse
fra Rådet om lån fra Afviklingsfonden 
træder i kraft, før alle deltagende 
medlemsstater har underrettet 
Generalsekretæren om gennemførelsen af 
deres relevante nationale procedurer.

Or. en
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Begrundelse

I artikel 2, stk. 26, i BRRD defineres "ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige" som 
statsstøtte (uden private finansieringsordninger eller DGS) inden for betydningen af artikel 
107, stk. 1, i TEUF, som ydes med henblik på at bevare eller genoprette et instituts eller en 
koncerns levedygtighed, likviditet eller solvens.

Ændringsforslag 309
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ingen af Afviklingsinstansens eller 
Kommissionens beslutninger medfører, at 
medlemsstaterne skal yde ekstraordinær
finansiel støtte fra det offentlige.

4. Ingen af Afviklingsinstansens eller 
Kommissionens beslutninger medfører, at 
medlemsstaterne samlet eller individuelt
skal yde finansiel støtte fra det offentlige
eller fordreje tabsfordelingen mellem 
deltagende og ikke-deltagende 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ingen af Afviklingsinstansens eller 
Kommissionens beslutninger medfører, at 
medlemsstaterne skal yde ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige.

4. Ingen af Afviklingsinstansens 
beslutninger medfører, at medlemsstaterne 
skal yde ekstraordinær finansiel støtte fra 
det offentlige.

Or. en

Ændringsforslag 311
Markus Ferber
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle relevante myndigheder overvejer 
proportionalitetsprincippet i anvendelsen 
af forordningen. 
Proportionalitetsprincippet medfører 
navnlig den indvirkning, som et 
nødlidende institut kan have som følge af 
karakteren af dets forretningsaktiviteter, 
dets aktiestruktur, dets juridiske form, 
dets risikoprofil, størrelse og juridiske 
status, den indbyrdes forbundethed med 
andre institutter eller med det finansielle 
system generelt, omfanget og 
kompleksiteten af dets aktiviteter og dets 
medlemskab af en institutsikringsordning 
inden for betydningen af artikel 113, stk. 
7, i forordning (EU) nr. 575/2013. 

Or. en

Ændringsforslag 312
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Af hensyn til friheden til at oprette og 
drive egen virksomhed, som er sikret ved 
artikel 16 i chartret om grundlæggende 
rettigheder, er Afviklingsinstansens 
skønsbeføjelse begrænset til, hvad der er 
nødvendigt for at forenkle opbygningen 
og driften af instituttet, alene med det 
formål at forbedre mulighederne for at 
afvikle det. Herudover skal alle 
foranstaltninger, der træffes med dette 
mål for øje, være i overensstemmelse med 
EU-retten. Foranstaltningerne omfatter 
hverken direkte eller indirekte 
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forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet og er begrundet i tvingende 
almene hensyn vedrørende den finansielle 
stabilitet. For at bestemme, om en 
foranstaltning er truffet ud fra almene 
hensyn, bør der ses på, om 
Afviklingsinstansen, idet den handler ud 
fra almene hensyn, er i stand til at opfylde 
sit afviklingsmål uden at støde på 
hindringer for anvendelsen af 
afviklingsværktøjer eller udøvelsen af sine 
beføjelser. Desuden går en foranstaltning 
ikke videre, end hvad der er nødvendigt 
for at nå målene.

Or. en

Ændringsforslag 313
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Såfremt en beslutning eller 
afviklingshandling, der træffes eller 
foretages inden for rammerne af den 
fælles afviklingsmekanisme, på et 
tidspunkt omfatter ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige i en 
medlemsstat, er det en forudsætning for at 
anvende en sådan handling, at 
medlemsstaten godkender den. Såfremt 
medlemsstaten ikke giver sit samtykke, er 
den nationale insolvenslovgivning 
gældende.

Or. en

Ændringsforslag 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ingen handlinger, afgørelser eller 
politikker fra Kommissionen, 
Afviklingsinstansen eller en national 
afviklingsmyndighed udgør hverken 
direkte eller indirekte forskelsbehandling 
af en medlemsstat eller en gruppe af 
medlemsstater, hvor der ydes 
banktjenester eller finansielle tjenester, og 
som har indskydere, investorer eller andre 
kreditorer, som er oprettet i EU, på grund 
af deres nationalitet eller forretningssted.

Or. en

Ændringsforslag 315
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Med henblik på at varetage de 
opgaver, som overdrages Kommissionen 
og Afviklingsinstansen ved denne 
forordning, anvender Kommissionen og 
Afviklingsinstansen alle relevante EU-
retsakter, og såfremt EU-retsakterne 
består af direktiver, den nationale 
lovgivning, som gennemfører disse 
direktiver.
Til dette formål træffer Kommissionen og 
Afviklingsinstansen afgørelser i henhold 
til og i overensstemmelse med de relevante 
EU-retsakter og navnlig eventuelle 
lovgivningsmæssige og 
ikkelovgivningsmæssige retsakter, 
herunder de, der er omhandlet i artikel 
290 og 291 i TEUF. De er navnlig 
underlagt bindende forskriftsmæssige 
tekniske gennemførelsesstandarder 
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udviklet af EBA og vedtaget af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 10 til 15 i forordning (EU) nr. 
1093/2010 til artikel 16 i samme 
forordning og relevante afgørelser fra 
EBA i overensstemmelse med artikel 19, 
stk. 3, i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Kommissionens varetagelse af opgaver

1. Kommissionen skal handle uafhængigt 
og objektivt udelukkende i 
overensstemmelse med målene og 
principperne i denne forordning i 
forbindelse med varetagelsen af de 
opgaver, som overdrages den med artikel 
16 i denne forordning.
2. Kommissionen varetager de opgaver, 
som overdrages den med artikel 16 i 
denne forordning, uden at dette påvirker 
eller hænger sammen med dens andre 
opgaver.
3. Kommissionens ansatte, som er 
involveret i at støtte Kommissionens 
varetagelse af de opgaver, der overdrages 
den med artikel 16 i denne forordning, er 
organisatorisk set adskilt fra og underlagt 
særskilte rapporteringsveje i forhold til 
ansatte, som er involveret i andre af 
Kommissionens opgaver.
4. Med henblik på at sikre, at 
Kommissionens varetagelse af de opgaver, 
der overdrages den med artikel 16 i denne 
forordning, er adskilt fra Kommissionens 
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andre opgaver, sikrer Kommissionen, at 
der i driften af kommissærkollegiet 
differentieres fuldstændigt mellem 
varetagelsen af disse og andre af 
Kommissionens opgaver. En sådan 
differentiering omfatter strengt adskilte 
møder og dagsordener.
5. Med hensyn til stk. 1 til 4 vedtager og 
offentliggør Kommissionen alle 
nødvendige interne regler, herunder 
regler vedrørende tavshedspligt og 
udveksling af oplysninger.
6. Den kommissær, som fører tilsyn med 
afviklingsfunktioner, har ingen stemmeret 
i kommissærkollegiet i spørgsmål 
vedrørende håndhævelse af 
konkurrencepolitik og 
statsstøttespørgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 317
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen udarbejder 
afviklingsplaner for de i artikel 2 
omhandlede enheder samt for koncerner.

1. Den nationale afviklingsmyndighed i
den deltagende medlemsstat, hvor den i
artikel 2 omhandlede enhed eller koncern 
er oprettet, udarbejder en afviklingsplan 
for den pågældende enhed eller koncern.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktforslaget.)

Or. en

Begrundelse

I lyset af de følsomme oplysninger, som skal medtages i afviklingsplanerne, skal 
afviklingsplanerne udarbejdes af den relevante nationale afviklingsmyndighed. 
Afviklingsinstansen modtager kun de oplysninger, som er nødvendige for, at den kan varetage 
sine opgaver i henhold til denne forordning. Et kreditinstituts fortrolige eller følsomme 
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forretningsoplysninger må ikke videregives til Afviklingsinstansen.

Ændringsforslag 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen udarbejder
afviklingsplaner for de i artikel 2 
omhandlede enheder samt for koncerner.

1. Afviklingsinstansen gennemgår de 
nationale afviklingsplaner, som de 
nationale afviklingsmyndigheder har 
udarbejdet i overensstemmelse med 
direktivet om genoprettelse og afvikling af 
banker for de i artikel 2 omhandlede 
enheder samt for koncerner.

Or. en

Begrundelse

På nuværende tidspunkt vil den afviklingsinstans, som oprettes i henhold til forslaget om den 
fælles afviklingsmekanisme, have til opgave at udarbejde afviklingsplaner for alle de 
institutter, som hører under anvendelsesområdet for den fælles afviklingsmekanisme. I 
henhold til direktivet om genopretning og afvikling af banker skal hvert institut imidlertid 
allerede nu indføre passende afviklingsplaner. Overlapning med de eksisterende planer bør 
undgås.

Ændringsforslag 319
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen udarbejder 
afviklingsplaner for de i artikel 2 
omhandlede enheder samt for koncerner.

1. Afviklingsinstansen udarbejder 
afviklingsplaner for de enheder, som er 
under Den Europæiske Centralbanks 
direkte tilsyn i henhold til forordning nr. [ 
] om den fælles tilsynsmekanisme samt for
alle grænseoverskridende enheder.
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Or. en

Ændringsforslag 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen udarbejder 
afviklingsplaner for de i artikel 2 
omhandlede enheder samt for koncerner.

1. Afviklingsinstansen udarbejder sammen 
med de nationale afviklingsmyndigheder
afviklingsplaner for de i artikel 2 
omhandlede enheder samt for koncerner.

Or. en

Ændringsforslag 321
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen udarbejder 
afviklingsplaner for de i artikel 2 
omhandlede enheder samt for koncerner.

1. Afviklingsinstansen udarbejder på sit 
eksekutivmøde afviklingsplaner for de i 
artikel 2 omhandlede enheder samt for 
koncerner.

Or. en

Ændringsforslag 322
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De nationale afviklingsmyndigheder 
udarbejder afviklingsplaner for de 
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kreditinstitutter, som udelukkende ligger i 
deres medlemsstat og ikke er 
grænseoverskridende enheder.

Or. en

Ændringsforslag 323
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Alle afviklingsplaner forelægges 
Afviklingsinstansens eksekutivmøde til 
endelig godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre den maksimale grad af fortrolighed for afviklingsplanerne, og 
derfor bør vi oprette en mekanisme, hvor antallet af involverede personer er begrænset til det 
nødvendige.

Ændringsforslag 324
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af stk. 1 fremsender 
de nationale afviklingsmyndigheder til 
Afviklingsinstansen alle de oplysninger, 
der er nødvendige for at udarbejde og 
gennemføre afviklingsplanerne, således 
som de har indhentet oplysningerne i 
henhold til artikel 10 og artikel 12, stk. 1, 
i direktiv […], jf. dog kapitel 5 i dette 
afsnit.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 7. De nationale myndigheder skal udarbejde 
afviklingsplanen for det berørte kreditinstitut.

Ændringsforslag 325
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af stk. 1 fremsender de 
nationale afviklingsmyndigheder til 
Afviklingsinstansen alle de oplysninger, 
der er nødvendige for at udarbejde og 
gennemføre afviklingsplanerne, således 
som de har indhentet oplysningerne i 
henhold til artikel 10 og artikel 12, stk. 1, i 
direktiv […], jf. dog kapitel 5 i dette afsnit.

2. Ved anvendelsen af stk. 1 fremsender de 
nationale afviklingsmyndigheder til 
Afviklingsinstansen alle de oplysninger, 
der er nødvendige for at udarbejde og 
gennemføre koncernafviklingsplanerne 
for de institutter, der er underlagt ECB's 
direkte tilsyn, jf. dog kapitel 5 i dette 
afsnit. For andre i artikel 2 omhandlede 
enheder fremsender de nationale 
afviklingsmyndigheder afviklingsplaner, 
som er udarbejdet i henhold til artikel 10 
og artikel 12, stk. 1, i direktiv […], jf. dog 
kapitel 5 i dette afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 326
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsplanen skal indeholde de 
afviklingsforanstaltninger, som
Kommissionen og Afviklingsinstansen kan 
træffe, hvis en i artikel 2 omhandlet enhed 
eller en koncern opfylder betingelserne for 
afvikling. Der skal i afviklingsplanen tages 

4. Afviklingsplanen skal indeholde de 
afviklingsforanstaltninger, som skal 
træffes, hvis en i artikel 2 omhandlet enhed 
eller en koncern opfylder betingelserne for 
afvikling. Der skal i afviklingsplanen tages 
højde for en række scenarier, herunder at 
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højde for en række scenarier, herunder at 
den begivenhed, at et institut bliver 
nødlidende, kan være idiosynkratisk eller 
finde sted i en periode med generel 
finansiel ustabilitet eller med 
begivenheder, der berører hele systemet. 
Der må i afviklingsplanen ikke påregnes 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige ud over anvendelse af den fond, 
der oprettes ved denne forordning.

den begivenhed, at et institut bliver 
nødlidende, kan være idiosynkratisk eller 
finde sted i en periode med generel 
finansiel ustabilitet eller med 
begivenheder, der berører hele systemet. 
Der må i afviklingsplanen ikke påregnes 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige ud over anvendelse af den fond, 
der oprettes ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 327
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsplanen skal indeholde de 
afviklingsforanstaltninger, som
Kommissionen og Afviklingsinstansen kan 
træffe, hvis en i artikel 2 omhandlet enhed 
eller en koncern opfylder betingelserne for 
afvikling. Der skal i afviklingsplanen tages 
højde for en række scenarier, herunder at 
den begivenhed, at et institut bliver 
nødlidende, kan være idiosynkratisk eller 
finde sted i en periode med generel 
finansiel ustabilitet eller med 
begivenheder, der berører hele systemet. 
Der må i afviklingsplanen ikke påregnes 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige ud over anvendelse af den fond, 
der oprettes ved denne forordning.

4. Afviklingsplanen skal indeholde de 
afviklingsforanstaltninger, som 
Afviklingsinstansen eller de nationale 
afviklingsmyndigheder kan træffe, hvis en 
i stk. 1 og 1a omhandlet enhed eller en 
koncern opfylder betingelserne for 
afvikling. Der skal i afviklingsplanen tages 
højde for en række scenarier, herunder at 
den begivenhed, at et institut bliver 
nødlidende, kan være idiosynkratisk eller 
finde sted i en periode med generel 
finansiel ustabilitet eller med 
begivenheder, der berører hele systemet. 
Der må i afviklingsplanen ikke påregnes 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige ud over anvendelse af den fond, 
der oprettes ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsplanen skal indeholde de 
afviklingsforanstaltninger, som
Kommissionen og Afviklingsinstansen kan 
træffe, hvis en i artikel 2 omhandlet enhed 
eller en koncern opfylder betingelserne for 
afvikling. Der skal i afviklingsplanen tages 
højde for en række scenarier, herunder at 
den begivenhed, at et institut bliver 
nødlidende, kan være idiosynkratisk eller 
finde sted i en periode med generel 
finansiel ustabilitet eller med 
begivenheder, der berører hele systemet. 
Der må i afviklingsplanen ikke påregnes 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige ud over anvendelse af den fond, 
der oprettes ved denne forordning.

4. Afviklingsplanen skal indeholde de 
afviklingsforanstaltninger, som
Afviklingsinstansen og de nationale 
afviklingsmyndigheder kan træffe, hvis en 
i artikel 2 omhandlet enhed eller en 
koncern opfylder betingelserne for 
afvikling. Der skal i afviklingsplanen tages 
højde for en række scenarier, herunder at 
den begivenhed, at et institut bliver 
nødlidende, kan være idiosynkratisk eller 
finde sted i en periode med generel 
finansiel ustabilitet eller med 
begivenheder, der berører hele systemet. 
Der må i afviklingsplanen ikke påregnes 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige.

Or. en

Ændringsforslag 329
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsplanen skal indeholde de 
afviklingsforanstaltninger, som
Kommissionen og Afviklingsinstansen kan 
træffe, hvis en i artikel 2 omhandlet enhed 
eller en koncern opfylder betingelserne for 
afvikling. Der skal i afviklingsplanen tages 
højde for en række scenarier, herunder at 
den begivenhed, at et institut bliver 
nødlidende, kan være idiosynkratisk eller 
finde sted i en periode med generel 
finansiel ustabilitet eller med 
begivenheder, der berører hele systemet. 
Der må i afviklingsplanen ikke påregnes 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 

4. Afviklingsplanen skal indeholde de 
afviklingsforanstaltninger, som 
Afviklingsinstansen kan træffe, hvis en i 
artikel 2 omhandlet enhed eller en koncern 
opfylder betingelserne for afvikling. Der 
skal i afviklingsplanen tages højde for en 
række scenarier, herunder at den 
begivenhed, at et institut bliver nødlidende, 
kan være idiosynkratisk eller finde sted i en 
periode med generel finansiel ustabilitet 
eller med begivenheder, der berører hele 
systemet. Der må i afviklingsplanen ikke 
påregnes ekstraordinær finansiel støtte
eller afhængighed af fonden.
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offentlige ud over anvendelse af den fond, 
der oprettes ved denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 330
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsplanen skal indeholde de 
afviklingsforanstaltninger, som 
Kommissionen og Afviklingsinstansen kan 
træffe, hvis en i artikel 2 omhandlet enhed 
eller en koncern opfylder betingelserne for 
afvikling. Der skal i afviklingsplanen tages 
højde for en række scenarier, herunder at 
den begivenhed, at et institut bliver 
nødlidende, kan være idiosynkratisk eller 
finde sted i en periode med generel 
finansiel ustabilitet eller med 
begivenheder, der berører hele systemet. 
Der må i afviklingsplanen ikke påregnes 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige ud over anvendelse af den fond, 
der oprettes ved denne forordning.

4. Afviklingsplanen skal indeholde de 
afviklingsforanstaltninger, som 
Kommissionen og Afviklingsinstansen kan 
træffe, hvis en i artikel 2 omhandlet enhed 
eller en koncern opfylder betingelserne for 
afvikling. Der skal i afviklingsplanen tages 
højde for en række scenarier, herunder at 
den begivenhed, at et institut bliver 
nødlidende, kan være idiosynkratisk eller 
finde sted i en periode med generel 
finansiel ustabilitet eller med 
begivenheder, der berører hele systemet. 
Der må i afviklingsplanen ikke påregnes 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige ud over anvendelse af den fond, 
der oprettes ved denne forordning. Såfremt 
dette ikke kan garanteres, fordi en enhed 
har nået eller sandsynligvis vil nå en 
kritisk størrelse, sikrer 
Afviklingsinstansen, at enheden tilpasser 
sin forretningsstrategi tilsvarende, så der i 
tilfælde af konkurs eller krise kan opnås 
en ordentlig afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Afviklingsplanen for hver enhed 
omfatter alle de punkter, som er 
omhandlet i kapitel 2 i direktivet (BRRD).

Or. en

Ændringsforslag 332
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Afviklingsplanen for hver enhed skal 
indeholde samtlige følgende elementer:

5. Afviklingsplanen for hver enhed skal
udarbejdes i overensstemmelse med og
indeholde samtlige elementer, som er 
omhandlet i artikel 11 i direktiv […./... 
BRRD].

Or. en

Ændringsforslag 333
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en sammenfatning af planens vigtigste 
elementer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 334
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et resumé af de væsentligste ændringer 
i instituttet, der har fundet sted, siden de 
seneste afviklingsoplysninger blev 
registreret

udgår

Or. en

Ændringsforslag 335
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en beskrivelse af, hvordan kritiske 
funktioner og centrale 
forretningsområder i nødvendigt omfang 
vil kunne adskilles juridisk og økonomisk 
fra andre funktioner for at sikre deres 
videreførelse, i tilfælde af at instituttet 
bliver nødlidende

udgår

Or. en

Ændringsforslag 336
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et estimat af tidsrammen for
gennemførelsen af hvert af planens 
materielle aspekter

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 337
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en udførlig beskrivelse af den 
vurdering af afviklingsmulighederne, der 
er foretaget i overensstemmelse med 
artikel 8

udgår

Or. en

Ændringsforslag 338
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) en beskrivelse af de foranstaltninger, 
der måtte være nødvendige i medfør af 
artikel 8, stk. 5, for at afhjælpe eller fjerne 
hindringer for afvikling, som er påpeget 
ved vurderingen i henhold til artikel 8

udgår

Or. en

Ændringsforslag 339
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en beskrivelse af procedurerne til 
bestemmelse af værdien og salgbarheden 
af instituttets kritiske funktioner, centrale 

udgår
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forretningsområder og aktiver

Or. en

Ændringsforslag 340
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) en udførlig beskrivelse af de ordninger, 
der skal sikre, at de i artikel 8 krævede 
oplysninger er aktuelle og til enhver tid 
tilgængelige for afviklingsmyndighederne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 341
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en redegørelse fra 
afviklingsmyndigheden, der forklarer, 
hvordan de forskellige afviklingsmodeller 
vil kunne finansieres uden at påregne 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige

udgår

Or. en

Ændringsforslag 342
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en redegørelse fra 
afviklingsmyndigheden, der forklarer, 
hvordan de forskellige afviklingsmodeller 
vil kunne finansieres uden at påregne 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige

i) en redegørelse fra 
afviklingsmyndigheden, der forklarer, 
hvordan de forskellige afviklingsmodeller 
vil kunne finansieres uden at påregne 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige eller afhængighed af fonden

Or. en

Ændringsforslag 343
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) en udførlig beskrivelse af de forskellige 
afviklingsstrategier, der vil kunne 
anvendes, alt efter de forskellige scenarier

udgår

Or. en

Ændringsforslag 344
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) en beskrivelse af kritiske indbyrdes 
afhængighedsforhold

udgår

Or. en

Ændringsforslag 345
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) en analyse af planens konsekvenser for 
andre institutter i koncernen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 346
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) en beskrivelse af mulighederne for at 
bevare adgangen til betalings- og 
clearingtjenester samt andre 
infrastrukturer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 347
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) en plan for kommunikation med 
medierne og offentligheden

udgår

Or. en

Ændringsforslag 348
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) minimumskravet til kapitalgrundlaget 
og nedskrivningsrelevante passiver i 
medfør af artikel 10 og en frist for 
opnåelse af dette niveau, hvor det er 
relevant

udgår

Or. en

Ændringsforslag 349
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) i givet fald minimumskravet til 
kapitalgrundlaget og kontraktlige bail-in-
værktøjer i medfør af artikel 10 og en frist 
for opnåelse af dette niveau, hvor det er 
relevant

udgår

Or. en

Ændringsforslag 350
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) en beskrivelse af de aktiviteter og 
systemer, der har afgørende betydning for 
opretholdelsen af den fortsatte 
gennemførelse af instituttets operationelle 
procedurer

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 351
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra r

Kommissionens forslag Ændringsforslag

r) en beskrivelse af, hvilke konsekvenser 
gennemførelsen af planen har for 
personalet, herunder en vurdering af 
eventuelle omkostninger forbundet 
hermed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 352
Olle Ludvigsson

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – litra r a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ra) en beskrivelse af de procedurer, som 
skal anvendes til at informere og høre 
medarbejdere eller deres repræsentanter i 
forbindelse med gennemførelsen af 
planen.

Or. en

Ændringsforslag 353
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Koncernafviklingsplaner skal omfatte en 
plan for afvikling af koncernen som helhed

6. Koncernafviklingsplaner skal omfatte en 
plan for afvikling af koncernen som 
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og en beskrivelse af foranstaltninger til 
afvikling af de moderselskaber og 
datterselskaber, der indgår i koncernen.

helhed. På begrundet anmodning fra de 
nationale afviklingsmyndigheder eller en 
repræsentant i Afviklingsinstansen, 
navnlig i tilfælde af at datterselskabets 
aktiviteter udgør en væsentlig andel af 
medlemsstatens finansielle system, 
indeholder koncernens afviklingsplan 
også en særskilt plan for afviklingen af 
det datterselskab, som ligger i den 
deltagende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset denne bestemmelse kan de 
nationale afviklingsmyndigheder i ikke-
deltagende medlemsstater udarbejde og 
fastholde afviklingsplaner for 
datterselskaber, som indgår i en koncern, 
der er oprettet i en deltagende 
medlemsstat i overensstemmelse med 
artikel 11 og 12 i direktiv [ ].

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres situationen vedrørende datterselskaber i 
overensstemmelse med BRRD (henvisning til artikel 11 og 12 deri), eftersom individuelle 
planer er endnu vigtigere, hvis datterselskabet ikke indgår i den fælles afviklingsmekanisme.

Ændringsforslag 355
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Afviklingsinstansen skal udarbejde 
afviklingsplanerne i samarbejde med 
tilsynsmyndigheden eller den 
konsoliderende tilsynsmyndighed og med 
de nationale afviklingsmyndigheder i de 
deltagende medlemsstater, i hvilke 
enhederne er etableret.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 7 og 8.

Ændringsforslag 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Afviklingsinstansen skal udarbejde 
afviklingsplanerne i samarbejde med 
tilsynsmyndigheden eller den 
konsoliderende tilsynsmyndighed og med 
de nationale afviklingsmyndigheder i de 
deltagende medlemsstater, i hvilke 
enhederne er etableret.

7. Afviklingsinstansen skal udarbejde 
afviklingsplanerne i samarbejde med 
tilsynsmyndigheden eller den 
konsoliderende tilsynsmyndighed, med de 
nationale afviklingsmyndigheder i de 
deltagende medlemsstater, i hvilke 
enhederne er etableret, og med de 
nationale myndigheder i ikke-deltagende 
medlemsstater, i hvilke datterselskaberne 
er etableret.

Or. en

Begrundelse

Planer, som påvirker de datterselskaber, som ligger på ikke-deltagende medlemsstaters 
område, kan have betydelige konsekvenser for det lokale finansielle markeds stabilitet. 
Planerne bør derfor udarbejdes sammen med den konsoliderende tilsynsmyndighed, de 
nationale myndigheder i de deltagende medlemsstater, i hvilke enhederne er etableret, og de 
nationale myndigheder i ikke-deltagende medlemsstater, i hvilke datterselskaberne er 
etableret.
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Ændringsforslag 357
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Afviklingsinstansen skal udarbejde 
afviklingsplanerne i samarbejde med 
tilsynsmyndigheden eller den 
konsoliderende tilsynsmyndighed og med 
de nationale afviklingsmyndigheder i de 
deltagende medlemsstater, i hvilke 
enhederne er etableret.

7. Afviklingsinstansen skal udarbejde 
afviklingsplanerne i samarbejde med 
tilsynsmyndigheden eller den 
konsoliderende tilsynsmyndighed og med 
de nationale afviklingsmyndigheder i de 
deltagende medlemsstater, i hvilke 
enhederne er etableret.
Afviklingsinstansen samarbejder med 
afviklingsmyndighederne i de ikke-
deltagende medlemsstater, i hvilke der er 
enheder i de pågældende medlemsstater, 
som er omfattet af det konsoliderende 
tilsyn.

Or. en

Ændringsforslag 358
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. I tilfælde af kreditinstitutter, som 
ifølge definitionen i forordning 2012/0242 
anses for ikke-systemiske, udarbejder de 
nationale afviklingsmyndigheder udkast 
til afviklingsplaner. Afviklingsinstansen 
kan kun acceptere eller afvise et udkast til 
en plan med en omfattende begrundelse. 
Såfremt udkastet til planen afvises igen, 
henvises det til Afviklingsinstansens 
plenarmøde.

Or. xm
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Begrundelse

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie national resolution authorities. Należy bowiem mieć na uwadze, 
że instytucje te mają większą wiedzę nt. Specyfiki danego systemu finansowego. Ponadto 
zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych.

Ændringsforslag 359
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Afviklingsinstansen kan pålægge de 
nationale afviklingsmyndigheder at 
udarbejde udkast til afviklingsplaner og
koncernafviklingsmyndigheden at 
udarbejde et udkast til 
koncernafviklingsplan.

8. Afviklingsinstansen kan pålægge de 
nationale afviklingsmyndigheder at 
udarbejde udkast til afviklingsplaner og 
koncernafviklingsmyndigheden at 
udarbejde et udkast til 
koncernafviklingsplan. Såfremt 
Afviklingsinstansen beslutter sig for at 
ændre et fremsendt udkast til en 
afviklingsplan, skal den give en 
omfattende begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 360
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Beslutninger om udarbejdelse og 
vurdering af afviklingsplaner og 
anvendelse af passende foranstaltninger 
træffes af Afviklingsinstansens 
eksekutivmøde.
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Or. en

Ændringsforslag 361
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Afviklingsinstansen indgår et 
aftalememorandum med 
afviklingsmyndighederne i ikke-
deltagende medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Anvendelse af direktiv [BRRD]

Foranstaltningerne under den fælles 
afviklingsmekanisme vedrørende 
institutter er omfattet af direktiv [BRRD].

Or. en

Ændringsforslag 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7b
Afviklingsmuligheder for systemisk 

vigtige institutter
For institutter omhandlet i artikel 2 i 
denne forordning og identificeret som 
globale systemisk vigtige institutter (G-
SSI'er) eller som andre systemisk vigtige 
institutter (O-IIS'er) i henhold til artikel 
131 i direktiv 2013/36/EU, prioriterer 
Afviklingsinstansen vurderingen af deres 
afviklingsmuligheder i overensstemmelse 
med artikel 13 [BRRD] og udarbejder en 
plan for hvert af disse institutter for at 
fjerne hindringer for 
afviklingsmulighederne i 
overensstemmelse med artikel 14 [BRRD].
Planen skal mindst indeholde følgende:
a) krav om, at instituttet afhænder 
bestemte aktiver
b) krav om, at instituttet begrænser eller 
indstiller eksisterende eller påtænkte 
aktiviteter
c) krav om, at instituttet begrænser eller 
standser udviklingen eller salget af nye 
forretningsområder eller produkter
d) krav om, at instituttet forenkles gennem 
ændringer af dets retlige eller 
operationelle struktur for at sikre, at 
kritiske funktioner kan adskilles juridisk 
og økonomisk fra andre funktioner ved 
anvendelsen af afviklingsværktøjer.

Or. en

Ændringsforslag 364
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1



AM\1006888DA.doc 167/187 PE521.747v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved udarbejdelsen af afviklingsplaner i 
henhold til artikel 7 foretager 
Afviklingsinstansen efter samråd med den 
kompetente myndighed, herunder ECB, og 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater, i hvilke væsentlige filialer 
er beliggende, for så vidt det er relevant for 
den væsentlige filial, en vurdering af, i 
hvilket omfang institutter og koncerner kan 
afvikles uden at påregne ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige ud over 
anvendelsen af den fond, der oprettes i 
henhold til artikel 64.

1. Ved udarbejdelsen af afviklingsplaner i 
henhold til artikel 7 foretager 
Afviklingsinstansen efter samråd med den 
kompetente myndighed, herunder ECB, og 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater, i hvilke væsentlige filialer
eller datterselskaber er beliggende, for så 
vidt det er relevant for den væsentlige 
filial, datterselskabet eller den finansielle 
stabilitet, en vurdering af, i hvilket omfang 
institutter og koncerner kan afvikles uden 
at påregne ekstraordinær finansiel støtte fra 
det offentlige.

Or. en

Ændringsforslag 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved udarbejdelsen af afviklingsplaner i 
henhold til artikel 7 foretager 
Afviklingsinstansen efter samråd med den 
kompetente myndighed, herunder ECB, og 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater, i hvilke væsentlige filialer 
er beliggende, for så vidt det er relevant for 
den væsentlige filial, en vurdering af, i 
hvilket omfang institutter og koncerner kan 
afvikles uden at påregne ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige ud over 
anvendelsen af den fond, der oprettes i 
henhold til artikel 64.

1. Ved udarbejdelsen af afviklingsplaner i 
henhold til artikel 7 foretager 
Afviklingsinstansen efter samråd med den 
kompetente myndighed, herunder ECB, og 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater, i hvilke væsentlige filialer 
er beliggende, for så vidt det er relevant for 
den væsentlige filial, en vurdering af, i 
hvilket omfang institutter og koncerner kan 
afvikles uden at påregne ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige.

Or. en
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Ændringsforslag 366
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved udarbejdelsen af afviklingsplaner i 
henhold til artikel 7 foretager 
Afviklingsinstansen efter samråd med den 
kompetente myndighed, herunder ECB, og 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater, i hvilke væsentlige filialer 
er beliggende, for så vidt det er relevant 
for den væsentlige filial, en vurdering af, i 
hvilket omfang institutter og koncerner kan 
afvikles uden at påregne ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige ud over 
anvendelsen af den fond, der oprettes i 
henhold til artikel 64.

1. Ved udarbejdelsen af afviklingsplaner i 
henhold til artikel 7 foretager 
Afviklingsinstansen efter samråd med den 
kompetente myndighed, herunder ECB, og 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater, når den henviser til 
enheder med aktiviteter under dens 
jurisdiktion, en vurdering af, i hvilket 
omfang institutter og koncerner kan 
afvikles uden at påregne ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige ud over 
anvendelsen af den fond, der oprettes i 
henhold til artikel 64. Såfremt 
Afviklingsinstansen beslutter sig for at 
ændre et fremsendt udkast til en 
afviklingsplan, skal den give en 
omfattende begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved udarbejdelsen af afviklingsplaner i 
henhold til artikel 7 foretager 
Afviklingsinstansen efter samråd med den
kompetente myndighed, herunder ECB, og 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater, i hvilke væsentlige filialer 
er beliggende, for så vidt det er relevant for 
den væsentlige filial, en vurdering af, i 
hvilket omfang institutter og koncerner kan 
afvikles uden at påregne ekstraordinær 

1. Ved udarbejdelsen af afviklingsplaner i 
henhold til artikel 7 foretager 
Afviklingsinstansen efter samråd med de
kompetente myndigheder, herunder ECB, 
og afviklingsmyndighederne i ikke-
deltagende medlemsstater, i hvilke
datterselskaber og væsentlige filialer er 
beliggende, for så vidt det er relevant for 
den væsentlige filial, en vurdering af, i 
hvilket omfang institutter og koncerner kan 
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finansiel støtte fra det offentlige ud over 
anvendelsen af den fond, der oprettes i 
henhold til artikel 64.

afvikles uden at påregne ekstraordinær 
finansiel støtte fra det offentlige ud over 
anvendelsen af den fond, der oprettes i 
henhold til artikel 64.

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige tekst stemte ikke overens med artikel 7, hvor der også henvises til 
datterselskaber. Med ændringsforslaget præciseres situationen med hensyn til datterselskaber 
i overensstemmelse med BRRD.

Ændringsforslag 368
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved udarbejdelsen af en afviklingsplan 
for enheder som omhandlet i artikel 2
vurderer Afviklingsinstansen, i hvilket 
omfang en sådan enhed kan afvikles i 
overensstemmelse med denne forordning. 
En enhed anses for at kunne afvikles, hvis 
det er muligt og troværdigt, at 
afviklingsmyndigheden enten afvikler den 
ved almindelig insolvensbehandling eller 
anvender de forskellige afviklingsværktøjer 
og -beføjelser på enheden, uden at det får 
betydelige negative konsekvenser for de 
finansielle systemer, herunder i en periode 
med generel finansiel ustabilitet eller 
begivenheder, der berører hele systemet, i 
den medlemsstat, hvor enheden befinder 
sig, eller andre medlemsstater eller 
Unionen, og således, at det sikrer 
videreførelsen af enhedens kritiske 
funktioner.

2. Ved udarbejdelsen af en afviklingsplan 
for enheder som omhandlet i artikel 7, stk. 
1, eller ved endelig godkendelse af 
afviklingsplaner for de i artikel 7, stk. 1a 
omhandlede enheder, vurderer 
Afviklingsinstansen, i hvilket omfang en 
sådan enhed kan afvikles i 
overensstemmelse med denne forordning. 
En enhed anses for at kunne afvikles, hvis 
det er muligt og troværdigt, at 
afviklingsmyndigheden enten afvikler den 
ved almindelig insolvensbehandling eller 
anvender de forskellige afviklingsværktøjer 
og -beføjelser på enheden, uden at det får 
betydelige negative konsekvenser for de 
finansielle systemer, herunder i en periode 
med generel finansiel ustabilitet eller 
begivenheder, der berører hele systemet, i 
den medlemsstat, hvor enheden befinder 
sig, eller andre medlemsstater eller 
Unionen, og således, at det sikrer 
videreførelsen af enhedens kritiske 
funktioner.

Or. en
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Ændringsforslag 369
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved udarbejdelsen af en afviklingsplan 
for enheder som omhandlet i artikel 2 
vurderer Afviklingsinstansen, i hvilket 
omfang en sådan enhed kan afvikles i 
overensstemmelse med denne forordning. 
En enhed anses for at kunne afvikles, hvis 
det er muligt og troværdigt, at 
afviklingsmyndigheden enten afvikler den 
ved almindelig insolvensbehandling eller 
anvender de forskellige afviklingsværktøjer 
og -beføjelser på enheden, uden at det får 
betydelige negative konsekvenser for de 
finansielle systemer, herunder i en periode 
med generel finansiel ustabilitet eller 
begivenheder, der berører hele systemet, i 
den medlemsstat, hvor enheden befinder 
sig, eller andre medlemsstater eller 
Unionen, og således, at det sikrer 
videreførelsen af enhedens kritiske 
funktioner.

2. Ved udarbejdelsen af en afviklingsplan 
for enheder som omhandlet i artikel 2 
vurderer Afviklingsinstansen, i hvilket 
omfang en sådan enhed kan afvikles i 
overensstemmelse med denne forordning. 
En enhed anses for at kunne afvikles, hvis 
det er muligt og troværdigt, at 
afviklingsmyndigheden enten afvikler den 
ved almindelig insolvensbehandling eller 
anvender de forskellige afviklingsværktøjer 
og -beføjelser på enheden, uden at det får 
betydelige negative konsekvenser for de 
finansielle systemer, herunder i en periode 
med generel finansiel ustabilitet eller 
begivenheder, der berører hele systemet, i 
den medlemsstat, hvor enheden befinder 
sig, under hensyntagen til den finansielle, 
økonomiske og sociale stabilitet i denne 
medlemsstat eller andre medlemsstater 
eller Unionen, og således, at det sikrer 
videreførelsen af enhedens kritiske 
funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 370
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved udarbejdelsen af en afviklingsplan 
for enheder som omhandlet i artikel 2 
vurderer Afviklingsinstansen, i hvilket 

2. Ved udarbejdelsen af en afviklingsplan 
for enheder som omhandlet i artikel 2 
vurderer Afviklingsinstansen, i hvilket 
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omfang en sådan enhed kan afvikles i 
overensstemmelse med denne forordning. 
En enhed anses for at kunne afvikles, hvis 
det er muligt og troværdigt, at 
afviklingsmyndigheden enten afvikler den 
ved almindelig insolvensbehandling eller 
anvender de forskellige afviklingsværktøjer 
og -beføjelser på enheden, uden at det får 
betydelige negative konsekvenser for de 
finansielle systemer, herunder i en periode 
med generel finansiel ustabilitet eller 
begivenheder, der berører hele systemet, i 
den medlemsstat, hvor enheden befinder 
sig, eller andre medlemsstater eller 
Unionen, og således, at det sikrer 
videreførelsen af enhedens kritiske 
funktioner.

omfang en sådan enhed kan afvikles i 
overensstemmelse med denne forordning. 
En enhed anses for at kunne afvikles, hvis 
det er muligt og troværdigt, at 
afviklingsmyndigheden enten afvikler den 
ved almindelig insolvensbehandling eller 
anvender de forskellige afviklingsværktøjer
og -beføjelser på enheden, uden at det får 
betydelige negative konsekvenser for de 
finansielle systemer, herunder i en periode 
med generel finansiel ustabilitet eller 
begivenheder, der berører hele systemet, i 
den medlemsstat, hvor enheden befinder 
sig, eller andre medlemsstater eller 
Unionen, og således, at det sikrer 
videreførelsen af enhedens kritiske 
funktioner. Enheder, som har nået en 
kritisk størrelse som defineret i artikel 3, 
og som ikke anses for at kunne afvikles 
med de eksisterende værktøjer i henhold 
til artikel 19, omstruktureres tilsvarende. I 
så fald efterstilles ejendomsrettigheder 
almenhedens interesser. 

Or. en

Ændringsforslag 371
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen af afviklingsplaner 
for koncerner vurderer 
Afviklingsinstansen, i hvilket omfang 
koncerner kan afvikles i overensstemmelse 
med denne forordning. En koncern anses 
for at kunne afvikles, hvis det er muligt og 
troværdigt, at afviklingsmyndighederne 
enten opløser koncernenheder ved 
almindelig insolvensbehandling eller 
anvender afviklingsværktøjer og -
beføjelser på enheder, uden at det får 
betydelige negative konsekvenser for de 

3. Ved udarbejdelsen af afviklingsplaner 
for koncerner vurderer 
Afviklingsinstansen, i hvilket omfang 
koncerner kan afvikles i overensstemmelse 
med direktivet om genopretning og 
afvikling af banker [ ] med forhold af 
ændringerne til denne forordning, som 
tilpasser den til oprettelsen af 
Afviklingsinstansen. En koncern anses for 
at kunne afvikles, hvis det er muligt og 
troværdigt, at afviklingsmyndighederne 
enten opløser koncernenheder ved 
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finansielle systemer, herunder i en periode 
med generel finansiel ustabilitet eller 
begivenheder, der berører hele systemet, i 
de medlemsstater, hvor koncernenheder 
befinder sig, eller andre medlemsstater 
eller Unionen, og således, at det sikrer 
videreførelse af koncernenhedernes kritiske 
funktioner, enten fordi de nemt kan skilles 
ud i tide eller på anden vis.

almindelig insolvensbehandling eller 
anvender afviklingsværktøjer og -
beføjelser på enheder, uden at det får 
betydelige negative konsekvenser for de 
finansielle systemer, herunder i en periode 
med generel finansiel ustabilitet eller 
begivenheder, der berører hele systemet, i 
de medlemsstater, hvor koncernenheder 
befinder sig, eller andre medlemsstater 
eller Unionen, og således, at det sikrer 
videreførelse af koncernenhedernes kritiske 
funktioner, enten fordi de nemt kan skilles 
ud i tide eller på anden vis.

Or. en

Ændringsforslag 372
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved udarbejdelsen af afviklingsplaner 
for koncerner vurderer 
Afviklingsinstansen, i hvilket omfang 
koncerner kan afvikles i overensstemmelse 
med denne forordning. En koncern anses 
for at kunne afvikles, hvis det er muligt og 
troværdigt, at afviklingsmyndighederne 
enten opløser koncernenheder ved 
almindelig insolvensbehandling eller 
anvender afviklingsværktøjer og -
beføjelser på enheder, uden at det får 
betydelige negative konsekvenser for de 
finansielle systemer, herunder i en periode 
med generel finansiel ustabilitet eller 
begivenheder, der berører hele systemet, i 
de medlemsstater, hvor koncernenheder 
befinder sig, eller andre medlemsstater 
eller Unionen, og således, at det sikrer 
videreførelse af koncernenhedernes kritiske 
funktioner, enten fordi de nemt kan skilles 
ud i tide eller på anden vis.

3. Ved udarbejdelsen af afviklingsplaner 
for koncerner vurderer 
Afviklingsinstansen, i hvilket omfang 
koncerner kan afvikles i overensstemmelse 
med denne forordning. En koncern anses 
for at kunne afvikles, hvis det er muligt og 
troværdigt, at afviklingsmyndighederne 
enten opløser koncernenheder ved 
almindelig insolvensbehandling eller 
anvender afviklingsværktøjer og -
beføjelser på enheder, uden at det får 
betydelige negative konsekvenser for de 
finansielle systemer, herunder i en periode 
med generel finansiel ustabilitet eller 
begivenheder, der berører hele systemet, i 
de medlemsstater, hvor koncernenheder 
befinder sig, under hensyntagen til den 
finansielle, økonomiske og sociale 
stabilitet i disse medlemsstater eller andre 
medlemsstater eller Unionen, og således, at 
det sikrer videreførelse af 
koncernenhedernes kritiske funktioner, 
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enten fordi de nemt kan skilles ud i tide 
eller på anden vis.

Or. en

Begrundelse

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State.

Ændringsforslag 373
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Rapporten fremsendes til den 
pågældende enhed eller det pågældende 
moderselskab, til de kompetente 
myndigheder og til 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater, hvor væsentlige filialer er 
beliggende. Den skal indeholde en 
begrundelse for den pågældende vurdering 
eller konstatering, og den skal påpege, 
hvordan vurderingen eller konstateringen 
opfylder kravet om proportionalitet i artikel 
6.

6. Rapporten fremsendes til den 
pågældende enhed eller det pågældende 
moderselskab, til de kompetente 
myndigheder og til 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater. Den skal indeholde en 
begrundelse for den pågældende vurdering 
eller konstatering, og den skal påpege, 
hvordan vurderingen eller konstateringen 
opfylder kravet om proportionalitet i artikel 
6.

Or. en

Ændringsforslag 374
Sharon Bowles



PE521.747v01-00 174/187 AM\1006888DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Rapporten fremsendes til den 
pågældende enhed eller det pågældende 
moderselskab, til de kompetente 
myndigheder og til 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater, hvor væsentlige filialer er 
beliggende. Den skal indeholde en 
begrundelse for den pågældende vurdering 
eller konstatering, og den skal påpege, 
hvordan vurderingen eller konstateringen 
opfylder kravet om proportionalitet i artikel 
6.

6. Rapporten fremsendes til den 
pågældende enhed eller det pågældende 
moderselskab, til de kompetente 
myndigheder og til 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater, hvor væsentlige filialer
eller datterselskaber er beliggende. Den 
skal indeholde en begrundelse for den 
pågældende vurdering eller konstatering, 
og den skal påpege, hvordan vurderingen 
eller konstateringen opfylder kravet om 
proportionalitet i artikel 6.

Or. en

Ændringsforslag 375
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Senest fire måneder efter modtagelsen af 
rapporten kan enheden eller 
moderselskabet indsende bemærkninger og 
forelægge Afviklingsinstansen forslag til 
alternative foranstaltninger til afhjælpning 
af de i rapporten påpegede hindringer. 
Afviklingsinstansen underretter de 
kompetente myndigheder og 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater, hvor væsentlige filialer er 
beliggende, om foranstaltninger foreslået 
af enheden eller moderselskabet.

7. Senest fire måneder efter modtagelsen af 
rapporten kan enheden eller 
moderselskabet indsende bemærkninger og 
forelægge Afviklingsinstansen forslag til 
alternative foranstaltninger til afhjælpning 
af de i rapporten påpegede hindringer. 
Afviklingsinstansen underretter de 
kompetente myndigheder og 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater, om foranstaltninger 
foreslået af enheden eller moderselskabet.

Or. en
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Ændringsforslag 376
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Senest fire måneder efter modtagelsen af 
rapporten kan enheden eller 
moderselskabet indsende bemærkninger og 
forelægge Afviklingsinstansen forslag til 
alternative foranstaltninger til afhjælpning 
af de i rapporten påpegede hindringer. 
Afviklingsinstansen underretter de 
kompetente myndigheder og 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater, hvor væsentlige filialer er 
beliggende, om foranstaltninger foreslået af 
enheden eller moderselskabet.

7. Senest fire måneder efter modtagelsen af 
rapporten kan enheden eller 
moderselskabet eller den kompetente 
myndighed eller afviklingsmyndighed i en 
ikke-deltagende medlemsstat indsende 
bemærkninger og forelægge 
Afviklingsinstansen forslag til alternative 
foranstaltninger til afhjælpning af de i 
rapporten påpegede hindringer. 
Afviklingsinstansen underretter de 
kompetente myndigheder og 
afviklingsmyndighederne i ikke-deltagende 
medlemsstater, hvor væsentlige filialer
eller datterselskaber er beliggende, om 
foranstaltninger foreslået af enheden eller 
moderselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 377
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis de foranstaltninger, der foreslås af 
den pågældende enhed eller det 
pågældende moderselskab, ikke effektivt 
fjerner hindringerne for afvikling, træffer 
Afviklingsinstansen efter høring af den 
kompetente myndighed og i givet fald den 
makroprudentielle myndighed en 
beslutning om, at de foreslåede 
foranstaltninger ikke effektivt fjerner 
hindringerne for afvikling, og hvori de 
nationale afviklingsmyndigheder gives 

8. Hvis de foranstaltninger, der foreslås af 
den pågældende enhed eller det 
pågældende moderselskab, ikke effektivt 
fjerner hindringerne for afvikling, træffer 
Afviklingsinstansen efter høring af den 
kompetente myndighed og i givet fald den 
makroprudentielle myndighed, den 
kompetente myndighed og 
afviklingsmyndigheden i ikke-deltagende 
medlemsstater en beslutning om, at de 
foreslåede foranstaltninger ikke effektivt 



PE521.747v01-00 176/187 AM\1006888DA.doc

DA

instruks om at pålægge instituttet, 
moderselskabet eller eventuelle 
datterselskaber af den pågældende koncern 
at træffe en eller flere af de 
foranstaltninger, som er omhandlet i stk. 9, 
på grundlag af følgende kriterier:

fjerner hindringerne for afvikling, og hvori 
de nationale afviklingsmyndigheder gives 
instruks om at pålægge instituttet, 
moderselskabet eller eventuelle 
datterselskaber af den pågældende koncern 
at træffe en eller flere af de 
foranstaltninger, som er omhandlet i stk. 9, 
på grundlag af følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 378
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behovet for at undgå negative virkninger 
for den finansielle stabilitet i de deltagende 
medlemsstater

b) behovet for at undgå negative virkninger 
for den finansielle stabilitet i de deltagende 
medlemsstater, eventuelle berørte ikke-
deltagende medlemsstater og Unionen 
som helhed

Or. en

Ændringsforslag 379
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) behovet for at undgå negative virkninger 
for den finansielle stabilitet i de deltagende 
medlemsstater

b) behovet for at undgå negative virkninger 
for den finansielle stabilitet i de deltagende
og ikke-deltagende medlemsstater

Or. en
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Ændringsforslag 380
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. De nationale afviklingsmyndigheder 
gennemfører Afviklingsinstansens 
instrukser i overensstemmelse med artikel 
26.

10. De nationale afviklingsmyndigheder 
gennemfører Afviklingsinstansens 
instrukser i overensstemmelse med artikel 
26. I tilfælde af afvikling af et ikke-
systemisk kreditinstitut kan den nationale 
afviklingsmyndighed, under hvis 
jurisdiktion instituttet driver virksomhed, 
gøre indsigelse mod Afviklingsinstansens 
instrukser. Efter at have gjort indsigelse 
skal myndigheden foreslå egne 
foranstaltninger, som først træder i kraft 
efter Afviklingsinstansens plenarmødes 
godkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 381
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Ikke-deltagende medlemsstater kan ikke 
bindes uden Afviklingsinstansen accept. I 
tilfælde af en tvist henvises denne til EBA 
med henblik på bindende mægling.

Or. en

Ændringsforslag 382
Wolf Klinz
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen kan på eget initiativ
eller efter forslag fra en national 
afviklingsmyndighed anvende forenklede 
forpligtelser vedrørende udarbejdelse af 
afviklingsplaner, jf. artikel 7, eller kan 
indrømme fritagelse for kravet om 
udarbejdelse af sådanne planer.

1. Afviklingsinstansen anvender
forenklede forpligtelser vedrørende 
udarbejdelse af afviklingsplaner, jf. kapitel 
1 i direktivet [BRRD], eller kan indrømme 
fritagelse for kravet om udarbejdelse af 
sådanne planer.

Or. en

Ændringsforslag 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen kan på eget initiativ 
eller efter forslag fra en national 
afviklingsmyndighed anvende forenklede 
forpligtelser vedrørende udarbejdelse af 
afviklingsplaner, jf. artikel 7, eller kan 
indrømme fritagelse for kravet om 
udarbejdelse af sådanne planer.

1. Afviklingsinstansen kan anvende 
forenklede forpligtelser vedrørende 
udarbejdelse af afviklingsplaner, jf. artikel 
7, eller kan indrømme fritagelse for kravet 
om udarbejdelse af sådanne planer.

Or. en

Ændringsforslag 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen kan på eget initiativ 
eller efter forslag fra en national 
afviklingsmyndighed anvende forenklede 

1. Afviklingsinstansen kan anvende 
forenklede forpligtelser vedrørende 
udarbejdelse af afviklingsplaner, jf. artikel 
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forpligtelser vedrørende udarbejdelse af 
afviklingsplaner, jf. artikel 7, eller kan 
indrømme fritagelse for kravet om 
udarbejdelse af sådanne planer.

7, eller kan indrømme fritagelse for kravet 
om udarbejdelse af sådanne planer.

Or. en

Ændringsforslag 385
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen kan på eget initiativ 
eller efter forslag fra en national 
afviklingsmyndighed anvende forenklede 
forpligtelser vedrørende udarbejdelse af 
afviklingsplaner, jf. artikel 7, eller kan 
indrømme fritagelse for kravet om 
udarbejdelse af sådanne planer.

1. Afviklingsinstansen kan på eget initiativ 
eller efter forslag fra en national 
afviklingsmyndighed anvende forenklede 
forpligtelser vedrørende udarbejdelse af 
afviklingsplaner, jf. artikel 7, og i henhold 
til direktivet om genopretning og afvikling 
af banker [ ].

Or. en

Begrundelse

I henhold til CRD4 skal alle institutter have en afviklingsplan. Dette indgår nu i BRRD.

Ændringsforslag 386
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale afviklingsmyndigheder 
kan foreslå Afviklingsinstansen at 
anvende forenklede forpligtelser eller at 
indrømme fritagelser for kravet om 
udarbejdelse af afviklingsplaner for 
bestemte institutter eller koncerner. 
Forslaget skal begrundes og ledsages af al 

udgår
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relevant dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 387
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale afviklingsmyndigheder kan 
foreslå Afviklingsinstansen at anvende 
forenklede forpligtelser eller at indrømme 
fritagelser for kravet om udarbejdelse af 
afviklingsplaner for bestemte institutter 
eller koncerner. Forslaget skal begrundes 
og ledsages af al relevant dokumentation.

2. De nationale afviklingsmyndigheder kan 
foreslå Afviklingsinstansen at anvende 
forenklede forpligtelser som tilladt i 
direktivet om genopretning og afvikling af 
banker [ ]. Forslaget skal begrundes og 
ledsages af al relevant dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 388
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Afviklingsinstansen modtager et 
forslag i henhold til stk. 1, eller når den 
handler på eget initiativ, foretager den en 
vurdering af de pågældende institutter 
eller den pågældende koncern. Ved 
vurderingen tages der hensyn til den 
potentielle virkning på det finansielle 
marked, på øvrige institutter eller på 
finansieringsmulighederne, som det på 
grund af instituttets eller koncernens 
forretningsaktiviteter, størrelse eller 
sammenhæng med andre institutter eller 
det finansielle system som helhed kan 
have, hvis instituttet eller koncernen 

udgår
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bliver nødlidende. 

Or. en

Ændringsforslag 389
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den nationale afviklingsmyndighed, 
der har foreslået anvendelse af forenklede 
forpligtelser eller indrømmelse af en 
fritagelse i henhold til stk. 1, finder, at 
beslutningen om anvendelse af forenklede 
forpligtelser eller indrømmelse af 
fritagelsen skal tilbagekaldes, forelægger 
den Afviklingsinstansen et forslag herom. 
I så fald træffer Afviklingsinstansen 
beslutning om den foreslåede 
tilbagekaldelse under fuld hensyntagen til 
den begrundelse for tilbagekaldelsen, som 
den nationale afviklingsmyndighed har 
fremført, i lyset af de elementer, der er 
anført i stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 390
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Afviklingsinstansen kan i 
overensstemmelse med stk. 3 og 4 fritage 
individuelle institutter, der tilsluttet et 
centralt organ, jf. artikel 21 i direktiv 
2013/36/EU, og helt eller delvis undtaget 
fra tilsynsmæssige krav i national 

udgår
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lovgivning i henhold til artikel 2, stk. 5, i 
direktiv 2013/36/EU, for forpligtelsen til 
at udarbejde afviklingsplaner. I så fald 
finder forpligtelsen til at udarbejde 
afviklingsplanen anvendelse på et 
konsolideret grundlag på det centrale 
organ.

Or. en

Ændringsforslag 391
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afviklingsinstansen kan fritage 
institutter, der indgår i en 
institutsikringsordning i henhold til 
artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 
575/2013, fra forpligtelsen til at udarbejde 
afviklingsplaner. Afviklingsinstansen
vurderer, når den træffer beslutning om, 
hvorvidt der skal indrømmes et institut, der 
indgår i en sådan institutsikringsordning, 
fritagelse, om den pågældende 
institutsikringsordning vil kunne opfylde 
samtidige krav, som stilles til ordningen 
med hensyn til dens medlemmer.

6. Afviklingsinstansen vurderer, når den 
træffer beslutning om, hvorvidt der skal 
indrømmes et institut, der indgår i en sådan
institutsikringsordning, fritagelse, om den 
pågældende institutsikringsordning vil 
kunne opfylde samtidige krav, som stilles 
til ordningen med hensyn til dens 
medlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 392
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.Afviklingsinstansen underretter EBA om, 
hvordan den har anvendt stk. 1, 4 og 5.

7. Afviklingsinstansen underretter EBA 
om, hvordan den har anvendt stk. 1.
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Or. en

Ændringsforslag 393
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen fastlægger i samråd 
med de kompetente myndigheder, herunder 
ECB, minimumskravet til kapitalgrundlag 
og nedskrivningsrelevante passiver, jf. 
artikel 2, uden at dette berører 
nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser, 
som institutter og moderselskaber som 
omhandlet i artikel 2 skal beholde.

1. Afviklingsinstansen fastlægger i samråd 
med de kompetente myndigheder, herunder 
ECB, minimumskravet til kapitalgrundlag 
og nedskrivningsrelevante passiver, jf. 
artikel 2, uden at dette berører 
nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser, 
som institutter og moderselskaber som 
omhandlet i artikel 2 skal beholde. For 
kreditinstitutter, som ikke er aktive på 
kapitalmarkederne, fraviger 
Afviklingsinstansen forpligtelsen til at 
fastholde minimumskravet.

Or. en

Ændringsforslag 394
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Minimumskravet beregnes som 
kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver udtrykt 
som en procentdel af de samlede passiver 
og kapitalgrundlaget, undtagen passiver 
hidrørende fra derivater, i institutter og 
moderselskaber som omhandlet i artikel 2.

2. Minimumskravet beregnes i henhold til 
direktivet om genopretning og afvikling af 
banker [ ].

Or. en
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Begrundelse

Minimumskravet beregnes i overensstemmelse med BRRD, så en gentagelse af BRRD-teksten 
i denne artikel er unødvendig.

Ændringsforslag 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Minimumskravet beregnes som 
kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver udtrykt 
som en procentdel af de samlede passiver 
og kapitalgrundlaget, undtagen passiver 
hidrørende fra derivater, i institutter og 
moderselskaber som omhandlet i artikel 2.

2. Minimumskravet beregnes i henhold til 
reglerne i direktivet [BRRD].

Or. en

Ændringsforslag 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en

Ændringsforslag 397
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en

Ændringsforslag 398
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) det omfang, i hvilket 
indskudsgarantiordningen i henhold til 
artikel 2, stk. 2 […]* ventes at bidrage til 
finansieringen af afviklingen

Or. en

Ændringsforslag 399
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det kan ved fastsættelsen som 
omhandlet i stk. 1 bestemmes, at 
minimumskravet til kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver opfyldes 
delvis på et konsolideret eller individuelt 
grundlag gennem kontraktlige bail-in-
værktøjer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det kan ved fastsættelsen som 
omhandlet i stk. 1 bestemmes, at 
minimumskravet til kapitalgrundlag og 
nedskrivningsrelevante passiver opfyldes
delvis på et konsolideret eller individuelt 
grundlag gennem kontraktlige bail-in-
værktøjer.

4. Det bestemmes ved fastsættelsen som 
omhandlet i stk. 1, at minimumskravet til 
kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante 
passiver opfyldes på et konsolideret og
individuelt grundlag. Minimumskravet 
kan opfyldes gennem kontraktlige bail-in-
værktøjer.

Or. en

Ændringsforslag 401
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at et instrument kan betegnes som 
et kontraktligt bail-in-værktøj, jf. stk. 4, 
skal Afviklingsinstansen finde det 
godtgjort, at instrumentet:

udgår

a) indeholder et kontraktvilkår, der 
fastsætter, at instrumentet, såfremt 
Kommissionen beslutter at anvende bail-
in-værktøjet på det pågældende institut, 
skal nedskrives eller konverteres i 
nødvendigt omfang, før andre 
nedskrivningsrelevante passiver 
nedskrives eller konverteres, og
b) er omfattet af en bindende aftale, et 
tilsagn eller en bestemmelse om 
rangordning, som foreskriver, at det i 
tilfælde af almindelig 
insolvensbehandling rangerer under 
andre nedskrivningsrelevante passiver og 
først kan indfries, når andre samtidigt 
udestående nedskrivningsrelevante 
passiver er blevet indfriet. 
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Or. en

Ændringsforslag 402
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afviklingsinstansen foretager en 
fastlæggelse i henhold til stk. 1 som led i 
udarbejdelsen og opretholdelsen af 
afviklingsplaner i henhold til artikel 7.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 403
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Afviklingsinstansen underretter ECB og 
EBA om det minimumskrav, den har 
fastlagt for hvert institut og moderselskab i 
henhold til stk. 1.

8. Afviklingsinstansen underretter ECB og 
EBA om det minimumskrav, den har 
fastlagt for hvert institut og moderselskab i 
henhold til artikel 2, første afsnit.

Or. en


