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Amendement  83 
Auke Zijlstra 
 
Ontwerpwetgevingsresolutie 
Paragraaf 1 
 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste 
lezing vast; 

1. verwerpt het voorstel van de 
Commissie; 

Or. en 

Amendement  84 
Bastiaan Belder 
 
Ontwerpwetgevingsresolutie 
Paragraaf 1 
 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste 
lezing vast; 

1. verwerpt het voorstel van de 
Commissie; 

Or. nl 

Amendement  85 
Auke Zijlstra 
 
Ontwerpwetgevingsresolutie 
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 1 bis. acht artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie geen goede rechtsgrond voor 
goedkeuring van het voorstel;  

Or. en 

Amendement  86 
Auke Zijlstra 
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Ontwerpwetgevingsresolutie 
Paragraaf 1 ter (nieuw) 
 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 1 ter. acht het voorstel een inbreuk op de 
nationale begrotingssoevereiniteit en is 
dan ook van mening dat het een 
Verdragswijziging behoeft alvorens de 
Commissie het wettig aan het Europees 
Parlement en de Raad kan voorleggen. 

Or. en 

Amendement  87 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Er bestaat sinds de uitbraak van de 
huidige internationale financiële en 
economische crisis de nodige onzekerheid 
over de binnen de Europese banken 
verborgen verliezen en het is onbekend 
hoeveel en welke banken er eigenlijk 
onderwerp zouden moeten zijn van een 
afwikkelingsprocedure indien er 
objectieve en uniforme criteria werden 
toegepast. Het GTM voert voor het einde 
van 2014 stresstests uit. Indien uit deze 
tests naar voren komt dat een aantal 
banken extra financiering nodig heeft, 
dan dient die geleverd te worden door de 
eigenaren van de banken en de lidstaat 
die verantwoordelijk was voor het toezicht 
op de banken in kwestie. Het GAM mag 
uitsluitend worden toegepast indien alle 
activa uit het verleden zijn uitgeklaard, 
voldaan is aan alle kapitaalvereisten en 
het bankenstelsel ook op andere aspecten 
als gezond wordt bestempeld. Dat betekent 
dat het GAM pas na eind 2017 van start 
mag gaan. 

Or. en 
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Amendement  88 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Door verschillen in nationale 
afwikkelingsvoorschriften tussen de 
diverse lidstaten en in de overeenkomstige 
administratieve praktijken en door het 
ontbreken van een gezamenlijk 
besluitvormingsproces op Unieniveau voor 
de afwikkeling van grensoverschrijdende 
banken worden dit gebrek aan vertrouwen 
en de marktinstabiliteit in de hand gewerkt 
omdat over de mogelijke afloop van het 
failleren van een bank geen zekerheid 
bestaat en deze afloop evenmin 
voorspelbaar is. Afwikkelingsbesluiten die 
alleen op nationaal niveau worden 
genomen, kunnen tot 
mededingingsverstoringen en uiteindelijk 
tot een ondermijning van de interne markt 
leiden. 

(2) Door verschillen in nationale 
afwikkelingsvoorschriften tussen de 
diverse lidstaten en in de overeenkomstige 
administratieve praktijken en door het 
ontbreken van een gezamenlijk 
besluitvormingsproces op Unieniveau voor 
de afwikkeling van grensoverschrijdende 
banken worden dit gebrek aan vertrouwen 
en de marktinstabiliteit in de hand gewerkt 
omdat over de mogelijke afloop van het 
failleren van een bank geen zekerheid 
bestaat en deze afloop evenmin 
voorspelbaar is. 

Or. en 

Amendement  89 
Peter Simon, Udo Bullmann 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) De banden tussen overheden en de 
bankensector die gedurende de crisis een 
rampzalige uitwerking hebben gehad op 
de economie overal in de Unie, moeten 
worden doorgesneden om de huidige 
versnippering op de financiële markten te 
verminderen. Hoewel de bankenunie 
slechts een stabiele basis zal hebben 
wanneer alle drie de pijlers zijn opgezet, 
d.w.z. wanneer ook een 
gemeenschappelijk Europees mechanisme 
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voor depositogarantiestelsels is 
ontwikkeld, is de invoering van een 
eenvormige procedure voor de 
afwikkeling reeds een belangrijke stap in 
deze richting. 

Or. de 

Amendement  90 
Ramon Tremosa i Balcells 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Het onvermogen van bepaalde 
lidstaten zich te voorzien van goed 
functionerende instellingen voor de 
afwikkeling van banken heeft de 
afgelopen jaren de schade van de 
bankcrisis alleen maar verder verergerd. 

Or. en 

Amendement  91 
Ramon Tremosa i Balcells 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 4 ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 ter) Nationale autoriteiten kunnen door 
verschillende omstandigheden in de 
verleiding komen een bank met 
overheidsgeld overeind proberen te 
houden alvorens er misschien aan 
afwikkeling van die bank gedacht wordt. 
Dat betekent dat de inrichting van een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme cruciaal zal zijn 
om tot een gelijk speelveld te komen 
alsook tot een neutralere insteek bij de 
besluitvorming of een bank al dan niet 
moet worden afgewikkeld. 

Or. en 
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Amendement  92 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 6 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Richtlijn [ ] van het Europees 
Parlement en de Raad13 heeft tot op zekere 
hoogte de nationale regelgeving inzake de 
afwikkeling van banken geharmoniseerd en 
in samenwerking tussen de 
afwikkelingsautoriteiten bij de aanpak van 
het failleren van grensoverschrijdende 
banken voorzien. Niettemin is de 
harmonisatie van Richtlijn [ ] niet 
volledig en is het besluitvormingsproces 
niet gecentraliseerd. Richtlijn [ ] biedt de 
nationale autoriteiten van elke lidstaat 
hoofdzakelijk dezelfde 
afwikkelingsinstrumenten en -
bevoegdheden, maar laat hen vrij in de 
toepassing van de instrumenten en in het 
gebruik van nationale 
financieringsregelingen ter ondersteuning 
van de afwikkelingsprocedures. Met de 
richtlijn wordt niet voorkomen dat de 
lidstaten ten aanzien van de afwikkeling 
van grensoverschrijdende groepen 
afzonderlijke en potentieel inconsistente 
besluiten nemen die een nadelige 
uitwerking op de totale afwikkelingskosten 
kunnen hebben. Omdat de richtlijn voorts 
in nationale financieringsregelingen 
voorziet, neemt de afhankelijkheid van 
banken van steun uit de nationale 
begroting niet voldoende af en wordt niet 
voorkomen dat de benadering ten aanzien 
van het gebruik van de 
financieringsregelingen van lidstaat tot 
lidstaat uiteenloopt. 

(6) Richtlijn [ ] van het Europees 
Parlement en de Raad13 heeft tot op zekere 
hoogte de nationale regelgeving inzake de 
afwikkeling van banken geharmoniseerd en 
in samenwerking tussen de 
afwikkelingsautoriteiten bij de aanpak van 
het failleren van grensoverschrijdende 
banken voorzien. Niettemin is het 
besluitvormingsproces niet gecentraliseerd 
Richtlijn [ ] biedt de nationale autoriteiten 
van elke lidstaat hoofdzakelijk dezelfde 
afwikkelingsinstrumenten en -
bevoegdheden, maar laat hen vrij in de 
toepassing van de instrumenten en in het 
gebruik van nationale 
financieringsregelingen ter ondersteuning 
van de afwikkelingsprocedures. Met de 
richtlijn wordt niet voorkomen dat de 
lidstaten ten aanzien van de afwikkeling 
van grensoverschrijdende groepen 
afzonderlijke en potentieel inconsistente 
besluiten nemen die een nadelige 
uitwerking op de totale afwikkelingskosten 
kunnen hebben. Voorts voorziet de richtlijn 
in nationale financieringsregelingen.  

__________________ __________________ 
13 Richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de totstandbrenging 
van een kader voor het herstel en 
de afwikkeling van kredietinstellingen en 

13 Richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de totstandbrenging 
van een kader voor het herstel en 
de afwikkeling van kredietinstellingen en 



 

PE521.747v01-00 8/187 AM\1006888NL.doc 

NL 

beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 77/91/EEG en 
82/891/EEG van de Raad, van de 
Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG en 
2011/35/EU, en van Verordening (EU) nr. 
1093/2010. PB C van, blz. 

beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van de Richtlijnen 77/91/EEG en 
82/891/EEG van de Raad, van de 
Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG en 
2011/35/EU, en van Verordening (EU) nr. 
1093/2010. PB C van, blz. 

Or. en 

Amendement  93 
Bastiaan Belder 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 7 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Voor de voltooiing van de interne 
markt voor financiële diensten is het van 
essentieel belang om voor doeltreffende 
eenvormige afwikkelingsbesluiten voor 
faillerende banken in de Unie en voor het 
gebruik van op Unieniveau aangetrokken 
financiering te zorgen. Op de interne 
markt kan het failleren van een bank in 
één lidstaat de stabiliteit van de financiële 
markten in de gehele Unie aantasten. 
Doeltreffende en eenvormige 
afwikkelingsvoorschriften, alsmede 
gelijke voorwaarden voor de financiering 
van afwikkelingen in alle lidstaten zijn als 
middel om de mededinging in stand te 
houden en de werking van de interne 
markt te verbeteren, niet alleen van 
belang voor de lidstaten waarin de banken 
opereren, maar meer in het algemeen 
voor alle lidstaten. De bankstelsels op de 
interne markt zijn sterk met elkaar 
verweven, bankgroepen zijn 
internationaal en banken hebben een 
hoog percentage aan buitenlandse activa 
in bezit. Zonder een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zou een 
bankencrisis in lidstaten die aan het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
(GTM) deelnemen, ook in de niet-
deelnemende lidstaten sterkere negatieve 

(7) De aanpak van slechte leningen op de 
bankbalansen in crisislanden is 
onvoldoende gegarandeerd, omdat noch 
op nationaal niveau noch op Europees 
niveau is voorzien in noodfondsen die 
groot genoeg zijn om de kapitaalbehoefte 
te dekken. Het ontbreken van een public 
backstop is problematisch, temeer daar er 
onvoldoende afspraken zijn gemaakt over 
een redelijke verdeling van de lasten 
tussen de lidstaten onderling en tussen de 
lidstaten en de eurozone. Daarnaast zijn 
er goede afspraken nodig die vermijden 
dat een dergelijke onbalans in schulden 
opnieuw kan ontstaan binnen de 
eurozone. Aangezien hierover geen 
effectieve regelingen zijn afgesproken, is 
een bankenunie, waaronder een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme en een 
gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds, niet wenselijk. 
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systeemeffecten sorteren. Een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zal de stabiliteit 
van de banken in de deelnemende 
lidstaten vergroten en het overslaan van 
een crisis naar niet-deelnemende lidstaten 
voorkomen, zodat het de werking van de 
gehele interne markt zal verbeteren. 

Or. nl 

Amendement  94 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 7 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Voor de voltooiing van de interne 
markt voor financiële diensten is het van 
essentieel belang om voor doeltreffende 
eenvormige afwikkelingsbesluiten voor 
faillerende banken in de Unie en voor het 
gebruik van op Unieniveau aangetrokken 
financiering te zorgen. Op de interne markt 
kan het failleren van een bank in één 
lidstaat de stabiliteit van de financiële 
markten in de gehele Unie aantasten. 
Doeltreffende en eenvormige 
afwikkelingsvoorschriften, alsmede gelijke 
voorwaarden voor de financiering van 
afwikkelingen in alle lidstaten zijn als 
middel om de mededinging in stand te 
houden en de werking van de interne markt 
te verbeteren, niet alleen van belang voor 
de lidstaten waarin de banken opereren, 
maar meer in het algemeen voor alle 
lidstaten. De bankstelsels op de interne 
markt zijn sterk met elkaar verweven, 
bankgroepen zijn internationaal en banken 
hebben een hoog percentage aan 
buitenlandse activa in bezit. Zonder een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zou een 
bankencrisis in lidstaten die aan het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
(GTM) deelnemen, ook in de niet-

(7) Voor de voltooiing van de interne 
markt voor financiële diensten is het van 
essentieel belang om voor doeltreffende 
eenvormige afwikkelingsbesluiten voor 
faillerende banken in de Unie en voor het 
gebruik van op Unieniveau aangetrokken 
financiering te zorgen. Op de interne markt 
kan het failleren van een bank in één 
lidstaat de stabiliteit van de financiële 
markten in de gehele Unie aantasten. 
Doeltreffende en eenvormige 
afwikkelingsvoorschriften, alsmede gelijke 
voorwaarden voor de financiering van 
afwikkelingen in alle lidstaten zijn als 
middel om de mededinging in stand te 
houden en de werking van de interne markt 
te verbeteren, niet alleen van belang voor 
de lidstaten waarin de banken opereren, 
maar meer in het algemeen voor alle 
lidstaten. De bankstelsels op de interne 
markt zijn sterk met elkaar verweven, 
bankgroepen zijn internationaal en banken 
hebben een hoog percentage aan 
buitenlandse activa in bezit. Zonder een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zou een 
bankencrisis in lidstaten die aan het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
(GTM) deelnemen, ook in de niet-
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deelnemende lidstaten sterkere negatieve 
systeemeffecten sorteren. Een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zal de stabiliteit 
van de banken in de deelnemende lidstaten 
vergroten en het overslaan van een crisis 
naar niet-deelnemende lidstaten 
voorkomen, zodat het de werking van de 
gehele interne markt zal verbeteren. 

deelnemende lidstaten sterkere negatieve 
systeemeffecten sorteren. Een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zal de stabiliteit 
van de banken in de deelnemende lidstaten 
vergroten en het overslaan van een crisis 
naar niet-deelnemende lidstaten 
voorkomen, zodat het de werking van de 
gehele interne markt zal verbeteren. Het 
mechanisme voor samenwerking met 
betrekking tot zowel in deelnemende als in 
niet-deelnemende lidstaten gevestigde 
instellingen moet duidelijk zijn en het is 
belangrijk dat niet-deelnemende lidstaten 
niet worden gediscrimineerd. 

Or. en 

Amendement  95 
Corien Wortmann-Kool 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 7 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Om het vertrouwen in de 
banksector en de geloofwaardigheid 
daarvan weer te herstellen, onderwerpt de 
ECB de balans van alle onder 
rechtstreeks toezicht vallende banken aan 
een uitgebreid onderzoek. Voor wat de 
banken in de deelnemende lidstaten die 
niet rechtstreeks onder het toezicht van de 
ECB vallen betreft, dienen de bevoegde 
autoriteiten in samenwerking met de ECB 
een soortgelijk balansonderzoek uit te 
voeren dat evenredig is aan de omvang en 
het bedrijfsmodel van de banken in 
kwestie. Ook dit draagt bij aan het herstel 
van de geloofwaardigheid en zorgt ervoor 
dat alle banken onder de loep worden 
genomen. 

Or. en 
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Amendement  96 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 7 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Elk huidig en nieuw kader voor het 
herstel en de afwikkeling van banken in 
de EU mag uitsluitend worden geregeld 
bij de Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
totstandbrenging van een kader voor het 
herstel en de afwikkeling van 
kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen. 

Or. en 

Amendement  97 
Danuta Maria Hübner 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 8 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Aangezien de werkingssfeer van 
het GTM nauwer zal zijn dan die van het 
GAM kan het gebeuren dat een bank die 
onder lokaal toezicht staat centraal wordt 
afgewikkeld. Dit kan tot de nodige 
coördinatieproblemen leiden, reden 
waarom de GAM-verordening voorzien 
moet worden van bepalingen in verband 
hiermee. 

Or. en 

Amendement  98 
Peter Simon 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 8 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Verantwoording en controle 
moeten in de bankenunie op hetzelfde 
niveau plaatsvinden, d.w.z. banken 
waarop rechtstreeks Europees toezicht 
wordt gehouden dienen ook rechtstreeks 
op Europees niveau te worden 
afgewikkeld. Voor kredietinstellingen 
waarop in het kader van het 
gemeenschappelijke toezichtsmechanisme 
voornamelijk op nationaal niveau toezicht 
wordt gehouden, moet 
dienovereenkomstig de nationale 
toezichthoudende autoriteit 
verantwoordelijk zijn. 

Or. de 

Amendement  99 
Danuta Maria Hübner 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 8 ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 ter) Het GTM voorziet in de 
mogelijkheid dat een deelnemende lidstaat 
die geen lid is van de eurozone zijn nauwe 
samenwerking met het GTM beëindigt. 
Op die manier kan de situatie ontstaan dat 
een lidstaat besluit het GTM te verlaten, 
maar tegelijkertijd een instelling op zijn 
grondgebied heeft die 
afwikkelingsfinanciering uit het GAM-
fonds geniet. De GAM-verordening dient 
voorzien te worden van bepalingen voor 
dergelijke situaties.  

Or. en 

Amendement  100 
Wolf Klinz 
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Voorstel voor een verordening 
Overweging 9 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Terwijl de banken in de lidstaten die 
buiten het GTM blijven, op nationaal 
niveau profiteren van op elkaar afgestemde 
toezichts-, afwikkelings- en financiële 
achtervangregelingen, zijn de banken in de 
lidstaten die aan het GTM deelnemen, 
onderworpen aan uniale 
toezichtsregelingen en nationale 
afwikkelings- en financiële 
achtervangregelingen. Door deze 
incongruentie ontstaat een 
concurrentienadeel voor de banken in de 
lidstaten die aan het GTM deelnemen, 
tegenover de banken in de andere lidstaten. 
Omdat toezicht en afwikkeling binnen het 
GTM op twee verschillende niveaus 
plaatsvinden, zijn interventies bij en 
afwikkelingen van banken in de lidstaten 
die aan het GTM deelnemen, niet zo snel, 
consistent en doeltreffend als bij banken in 
de lidstaten die niet onder het GTM vallen. 
Dit heeft nadelige gevolgen voor de 
financieringskosten voor deze banken en 
schept een concurrentienadeel met 
schadelijke effecten voor de lidstaten 
waarin deze banken opereren, en voor de 
algehele werking van de interne markt. 
Daarom is een gecentraliseerd 
afwikkelingsmechanisme voor alle banken 
die opereren in de lidstaten die aan het 
GTM deelnemen, van essentieel belang 
voor de waarborging van een gelijk 
speelveld. 

(9) Terwijl de banken in de lidstaten die 
buiten het GTM blijven, op nationaal 
niveau profiteren van op elkaar afgestemde 
toezichts-, afwikkelings- en financiële 
achtervangregelingen, zijn de banken in de 
lidstaten die aan het GTM deelnemen, 
onderworpen aan uniale 
toezichtsregelingen en nationale 
afwikkelings- en financiële 
achtervangregelingen. Door deze 
incongruentie ontstaat een 
concurrentienadeel voor de banken in de 
lidstaten die aan het GTM deelnemen, 
tegenover de banken in de andere lidstaten. 
Omdat toezicht en afwikkeling binnen het 
GTM op twee verschillende niveaus 
plaatsvinden, zijn interventies bij en 
afwikkelingen van banken in de lidstaten 
die aan het GTM deelnemen, niet zo snel, 
consistent en doeltreffend als bij banken in 
de lidstaten die niet onder het GTM vallen. 
Dit heeft nadelige gevolgen voor de 
financieringskosten voor deze banken en 
schept een concurrentienadeel met 
schadelijke effecten voor de lidstaten 
waarin deze banken opereren, en voor de 
algehele werking van de interne markt. 
Daarom is een gecentraliseerd 
afwikkelingsmechanisme voor banken die 
opereren in de lidstaten die aan het GTM 
deelnemen en onder rechtstreeks toezicht 
van de ECB staan, van essentieel belang 
voor de waarborging van een gelijk 
speelveld. 

Or. en 

Amendement  101 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Terwijl de banken in de lidstaten die 
buiten het GTM blijven, op nationaal 
niveau profiteren van op elkaar afgestemde 
toezichts-, afwikkelings- en financiële 
achtervangregelingen, zijn de banken in de 
lidstaten die aan het GTM deelnemen, 
onderworpen aan uniale 
toezichtsregelingen en nationale 
afwikkelings- en financiële 
achtervangregelingen. Door deze 
incongruentie ontstaat een 
concurrentienadeel voor de banken in de 
lidstaten die aan het GTM deelnemen, 
tegenover de banken in de andere lidstaten. 
Omdat toezicht en afwikkeling binnen het 
GTM op twee verschillende niveaus 
plaatsvinden, zijn interventies bij en 
afwikkelingen van banken in de lidstaten 
die aan het GTM deelnemen, niet zo snel, 
consistent en doeltreffend als bij banken in 
de lidstaten die niet onder het GTM vallen. 
Dit heeft nadelige gevolgen voor de 
financieringskosten voor deze banken en 
schept een concurrentienadeel met 
schadelijke effecten voor de lidstaten 
waarin deze banken opereren, en voor de 
algehele werking van de interne markt. 
Daarom is een gecentraliseerd 
afwikkelingsmechanisme voor alle banken 
die opereren in de lidstaten die aan het 
GTM deelnemen, van essentieel belang 
voor de waarborging van een gelijk 
speelveld. 

(9) Terwijl de banken in de lidstaten die 
buiten het GTM blijven, op nationaal 
niveau profiteren van op elkaar afgestemde 
toezichts-, afwikkelings- en financiële 
achtervangregelingen, zijn de banken in de 
lidstaten die aan het GTM deelnemen, 
onderworpen aan uniale 
toezichtsregelingen en nationale 
afwikkelings- en financiële 
achtervangregelingen. Door deze 
incongruentie ontstaat een 
concurrentienadeel voor de banken in de 
lidstaten die aan het GTM deelnemen, 
tegenover de banken in de andere lidstaten. 
Omdat toezicht en afwikkeling binnen het 
GTM op twee verschillende niveaus 
plaatsvinden, zijn interventies bij en 
afwikkelingen van banken in de lidstaten 
die aan het GTM deelnemen, niet zo snel, 
consistent en doeltreffend als bij banken in 
de lidstaten die niet onder het GTM vallen. 
Dit heeft nadelige gevolgen voor de 
financieringskosten voor deze banken en 
schept een concurrentienadeel met 
schadelijke effecten voor de lidstaten 
waarin deze banken opereren, en voor de 
algehele werking van de interne markt. 
Daarom is een gecentraliseerd 
afwikkelingsmechanisme voor alle banken 
die opereren in de lidstaten die aan het 
GTM deelnemen, van essentieel belang 
voor de waarborging van een gelijk 
speelveld. Het is van het allergrootste 
belang de werking van de interne markt te 
vrijwaren. De inrichting van het GAM 
mag niet leiden tot discriminatie van niet-
deelnemende lidstaten bij bijvoorbeeld de 
afwikkeling van grensoverschrijdende 
banken. 

Or. en 

Amendement  102 
Sharon Bowles 
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Voorstel voor een verordening 
Overweging 10 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De deling van de 
afwikkelingsverantwoordelijkheden tussen 
de nationale niveaus en een uniaal niveau 
moet worden gelijkgetrokken met de deling 
van de toezichtsverantwoordelijkheden 
tussen deze niveaus. Zolang het toezicht in 
een lidstaat nationaal blijft, moet deze 
lidstaat ook voor de financiële gevolgen 
van het failleren van een bank 
verantwoordelijk blijven. Het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme mag zich dus 
alleen uitstrekken tot banken en financiële 
instellingen die in de aan het GTM 
deelnemende lidstaten zijn gevestigd en die 
in het kader van het GTM aan het toezicht 
van de ECB zijn onderworpen. Banken die 
gevestigd zijn in de lidstaten die niet aan 
het GTM deelnemen, mogen niet aan het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme onderworpen 
zijn. Indien die lidstaten namelijk ook 
onder het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zouden komen te 
vallen, zouden voor hen de verkeerde 
prikkels ontstaan. Met name zouden de 
toezichthouders in die lidstaten dan 
clementer kunnen worden jegens de 
banken in hun rechtsgebieden omdat zij 
het volle financiële risico van het failleren 
van die banken dan niet zouden hoeven te 
dragen. Met het oog op het parallellisme 
met het GTM mag het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme dus alleen van 
toepassing zijn op de lidstaten die aan het 
GTM deelnemen. Zodra een lidstaat zich 
bij het GTM aansluit, moet hij ook 
automatisch aan het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
onderworpen. Op den duur zou het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zich moeten 
uitstrekken tot de gehele interne markt. 

(10) De deling van de 
afwikkelingsverantwoordelijkheden tussen 
de nationale niveaus en een uniaal niveau 
moet worden gelijkgetrokken met de deling 
van de toezichtsverantwoordelijkheden 
tussen deze niveaus. Zolang het toezicht in 
een lidstaat nationaal blijft, moet deze 
lidstaat ook voor de financiële gevolgen 
van het failleren van een bank 
verantwoordelijk blijven. Het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme mag zich dus 
alleen uitstrekken tot banken en financiële 
instellingen die in de aan het GTM 
deelnemende lidstaten zijn gevestigd en die 
in het kader van het GTM aan het toezicht 
van de ECB zijn onderworpen. Banken die 
gevestigd zijn in de lidstaten die niet aan 
het GTM deelnemen, mogen niet aan het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme onderworpen 
zijn. Indien die lidstaten namelijk ook 
onder het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zouden komen te 
vallen, zou opnieuw een 
bevoegdheidsmismatch ontstaan zoals 
deze verordening voor de GTM die nu 
juist uit de wereld probeert te helpen. Met 
het oog op het parallellisme met het GTM 
mag het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme dus alleen van 
toepassing zijn op de lidstaten die aan het 
GTM deelnemen. Zodra een lidstaat zich 
bij het GTM aansluit, moet hij ook 
automatisch aan het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
onderworpen. Op den duur zou het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zich moeten 
uitstrekken tot de gehele interne markt. 
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Or. en 

Amendement  103 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 10 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) De afwikkelingsraad dient, voor 
wat betreft de oprichting van het GAM en 
naar analogie van wat gedaan is binnen 
het GTM, belast te zijn met de opstelling 
van een memorandum van 
overeenstemming ten aanzien van de door 
de nationale afwikkelingsautoriteiten en 
de afwikkelingsraad toe te passen regels 
en procedures. De afwikkelingsraad dient 
belast te zijn met de opstelling van de 
afwikkelingsplannen voor de 
kredietinstellingen die binnen het kader 
van het GTM onder rechtstreeks toezicht 
van de ECB staan, alsook voor de 
grensoverschrijdende instellingen en 
groepen. De nationale 
afwikkelingsautoriteiten op hun beurt 
dienen belast te worden met de 
afwikkelingsplannen voor de 
kredietinstellingen die uitsluitend binnen 
hun lidstaat opereren en geen 
grensoverschrijdende entiteit zijn, waarbij 
deze plannen evenwel altijd definitieve 
goedkeuring van de afwikkelingsraad 
behoeven. Ditzelfde beginsel dient tevens 
van toepassing te zijn op de goedkeuring 
van afwikkelingsregelingen en -
maatregelen op basis van een sterke en 
nauwe samenwerking; 

Or. en 

Amendement  104 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 10 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 ter) De oprichting van een 
bankenunie is een niet te onderschatten 
project, zowel qua doelstellingen als qua 
mogelijke onverwachte gevolgen. Hoewel 
er een gemeenschappelijk financieel 
kader nodig is, dienen de Europese 
instellingen en de lidstaten wat dit project 
betreft op één lijn te zitten om tot een 
volledig en deugdelijk succesvol kader te 
kunnen komen;  

Or. en 

Amendement  105 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 10 quater (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 quater ) Het juiste evenwicht moet 
gevonden worden tussen voorspelbaarheid 
en flexibiliteit om de toekomst van ons 
bankenstelsel niet in gevaar te brengen; 
de taken en functies van de centrale 
autoriteiten en de nationale autoriteiten 
moeten evenwichtig op elkaar worden 
afgestemd en het belang van de nationale 
autoriteiten in dezen mag nooit worden 
onderschat; de gevolgen van het hele 
project voor ongedekte senior crediteuren 
dienen zorgvuldig in kaart te worden 
gebracht, met inbegrip van lagere te 
verwachten verliezen bij afwikkeling dan 
bij insolventie; 

Or. en 

Amendement  106 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 10 quinquies (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 quinquies) De richtlijn inzake herstel 
en afwikkeling van banken en het GAM 
moeten vóór inwerkingtreding van het 
GTM zoveel mogelijk op elkaar worden 
afgestemd, vooral om negatieve 
onbedoelde gevolgen binnen het kader 
van mogelijke afwikkelingen van 
kredietinstellingen gedurende de 
overgangsperiode te vermijden, te weten 
in lidstaten met een hoger landenrisico; 

Or. en 

Amendement  107 
Peter Simon 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 11 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds (hierna het 
"Fonds" genoemd) is van essentieel belang; 
zonder het Fonds kan een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme niet naar behoren 
werken. Uiteenlopende systemen van 
nationale financiering zouden de 
toepassing van eenvormige voorschriften 
voor de afwikkeling van banken op de 
interne markt verstoren. Het Fonds moet 
ertoe bijdragen dat een eenvormige 
administratieve praktijk bij de 
financiering van afwikkelingen 
gewaarborgd is en dat wordt vermeden 
dat, als gevolg van uiteenlopende 
nationale praktijken, belemmeringen voor 
de uitoefening van fundamentele 
vrijheden ontstaan of de mededinging 
wordt verstoord. Het Fonds moet 
rechtstreeks door de banken worden 
gefinancierd en moet op Unieniveau 
worden gepoold zodat de 

(11) Een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds (hierna het 
"Fonds" genoemd) is van essentieel belang; 
zonder het Fonds kan een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme niet naar behoren 
werken. Het Fonds moet rechtstreeks door 
de banken worden gefinancierd en moet op 
Unieniveau worden gepoold zodat de 
afwikkelingmiddelen op objectieve wijze 
aan de lidstaten worden toegewezen en 
daarmee de financiële stabiliteit wordt 
versterkt en de koppeling tussen enerzijds 
de gepercipieerde begrotingssituatie van de 
afzonderlijke lidstaten en anderzijds de 
financieringskosten van grote, 
systeemrelevante banken en 
ondernemingen die in deze lidstaten 
opereren, wordt verbroken. 
Kredietinstellingen die een bijdrage 
leveren aan het gemeenschappelijke 
bankenafwikkelingsfonds moeten worden 
vrijgesteld van de verplichting om bij te 
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afwikkelingmiddelen op objectieve wijze 
aan de lidstaten worden toegewezen en 
daarmee de financiële stabiliteit wordt 
versterkt en de koppeling tussen enerzijds 
de gepercipieerde begrotingssituatie van de 
afzonderlijke lidstaten en anderzijds de 
financieringskosten van banken en 
ondernemingen die in deze lidstaten 
opereren, wordt verbroken. 

dragen aan het nationale 
afwikkelingsfonds, teneinde dubbele 
lasten te voorkomen. 

Or. de 

Amendement  108 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 11 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds (hierna het 
"Fonds" genoemd) is van essentieel 
belang; zonder het Fonds kan een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme niet naar behoren 
werken. Uiteenlopende systemen van 
nationale financiering zouden de 
toepassing van eenvormige voorschriften 
voor de afwikkeling van banken op de 
interne markt verstoren. Het Fonds moet 
ertoe bijdragen dat een eenvormige 
administratieve praktijk bij de financiering 
van afwikkelingen gewaarborgd is en dat 
wordt vermeden dat, als gevolg van 
uiteenlopende nationale praktijken, 
belemmeringen voor de uitoefening van 
fundamentele vrijheden ontstaan of de 
mededinging wordt verstoord. Het Fonds 
moet rechtstreeks door de banken worden 
gefinancierd en moet op Unieniveau 
worden gepoold zodat de 
afwikkelingmiddelen op objectieve wijze 
aan de lidstaten worden toegewezen en 
daarmee de financiële stabiliteit wordt 
versterkt en de koppeling tussen enerzijds 
de gepercipieerde begrotingssituatie van de 
afzonderlijke lidstaten en anderzijds de 

(11) Een netwerk van nationale 
bankenafwikkelingsfondsen (hierna de 
"Fondsen" genoemd) is van essentieel 
belang; zonder de Fondsen kan een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme niet naar behoren 
werken. Uiteenlopende systemen van 
nationale financiering zouden de 
toepassing van eenvormige voorschriften 
voor de afwikkeling van banken op de 
interne markt verstoren. De Fondsen 
moeten ertoe bijdragen dat een eenvormige 
administratieve praktijk bij de financiering 
van afwikkelingen gewaarborgd is en dat 
wordt vermeden dat, als gevolg van 
uiteenlopende nationale praktijken, 
belemmeringen voor de uitoefening van 
fundamentele vrijheden ontstaan of de 
mededinging wordt verstoord. De Fondsen 
moeten rechtstreeks door de banken 
worden gefinancierd en moeten op 
Unieniveau worden gepoold zodat de 
afwikkelingmiddelen op objectieve wijze 
aan de lidstaten worden toegewezen. 
Uitsluitend de nationale 
afwikkelingsfondsen van de lidstaten 
waarin de bank die wordt afgewikkeld 
actief is, nemen deel aan de fondsen, dit 
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financieringskosten van banken en 
ondernemingen die in deze lidstaten 
opereren, wordt verbroken. 

naar rato van het aandeel in de financiële 
activiteiten. Daarmee wordt de financiële 
stabiliteit versterkt en de koppeling tussen 
enerzijds de gepercipieerde 
begrotingssituatie van de afzonderlijke 
lidstaten en anderzijds de 
financieringskosten van banken en 
ondernemingen die in deze lidstaten 
opereren, verbroken. 

Or. en 

Amendement  109 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 11 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds (hierna het 
"Fonds" genoemd) is van essentieel belang; 
zonder het Fonds kan een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme niet naar behoren 
werken. Uiteenlopende systemen van 
nationale financiering zouden de 
toepassing van eenvormige voorschriften 
voor de afwikkeling van banken op de 
interne markt verstoren. Het Fonds moet 
ertoe bijdragen dat een eenvormige 
administratieve praktijk bij de financiering 
van afwikkelingen gewaarborgd is en dat 
wordt vermeden dat, als gevolg van 
uiteenlopende nationale praktijken, 
belemmeringen voor de uitoefening van 
fundamentele vrijheden ontstaan of de 
mededinging wordt verstoord. Het Fonds 
moet rechtstreeks door de banken worden 
gefinancierd en moet op Unieniveau 
worden gepoold zodat de 
afwikkelingmiddelen op objectieve wijze 
aan de lidstaten worden toegewezen en 
daarmee de financiële stabiliteit wordt 
versterkt en de koppeling tussen enerzijds 
de gepercipieerde begrotingssituatie van de 
afzonderlijke lidstaten en anderzijds de 

(11) Een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds (hierna het 
"Fonds" genoemd) is van essentieel belang; 
zonder het Fonds kan een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme niet naar behoren 
werken. Uiteenlopende systemen van 
nationale financiering zouden de 
toepassing van eenvormige voorschriften 
voor de afwikkeling van banken op de 
interne markt verstoren. Het Fonds moet 
ertoe bijdragen dat een eenvormige 
administratieve praktijk bij de financiering 
van afwikkelingen gewaarborgd is en dat 
wordt vermeden dat, als gevolg van 
uiteenlopende nationale praktijken, 
belemmeringen voor de uitoefening van 
fundamentele vrijheden ontstaan of de 
mededinging wordt verstoord. Het Fonds 
moet rechtstreeks door de banken worden 
gefinancierd en moet op Unieniveau 
worden gepoold zodat de 
afwikkelingmiddelen op objectieve wijze 
aan de lidstaten worden toegewezen en 
daarmee de financiële stabiliteit wordt 
versterkt en de koppeling tussen enerzijds 
de gepercipieerde begrotingssituatie van de 
afzonderlijke lidstaten en anderzijds de 
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financieringskosten van banken en 
ondernemingen die in deze lidstaten 
opereren, wordt verbroken. 

financieringskosten van banken en 
ondernemingen die in deze lidstaten 
opereren, wordt verbroken. De 
deelnemende banken dienen bij te dragen 
aan de financiering van één fonds, ofwel 
het nationale ofwel het 
gemeenschappelijke afwikkelingsfonds.  

Or. en 

Amendement  110 
Pablo Zalba Bidegain 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 11 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds (hierna het 
"Fonds" genoemd) is van essentieel belang; 
zonder het Fonds kan een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme niet naar behoren 
werken. Uiteenlopende systemen van 
nationale financiering zouden de 
toepassing van eenvormige voorschriften 
voor de afwikkeling van banken op de 
interne markt verstoren. Het Fonds moet 
ertoe bijdragen dat een eenvormige 
administratieve praktijk bij de financiering 
van afwikkelingen gewaarborgd is en dat 
wordt vermeden dat, als gevolg van 
uiteenlopende nationale praktijken, 
belemmeringen voor de uitoefening van 
fundamentele vrijheden ontstaan of de 
mededinging wordt verstoord. Het Fonds 
moet rechtstreeks door de banken worden 
gefinancierd en moet op Unieniveau 
worden gepoold zodat de 
afwikkelingmiddelen op objectieve wijze 
aan de lidstaten worden toegewezen en 
daarmee de financiële stabiliteit wordt 
versterkt en de koppeling tussen enerzijds 
de gepercipieerde begrotingssituatie van de 
afzonderlijke lidstaten en anderzijds de 
financieringskosten van banken en 
ondernemingen die in deze lidstaten 

(11) Een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds (hierna het 
"Fonds" genoemd) is van essentieel belang; 
zonder het Fonds kan een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme niet naar behoren 
werken. Uiteenlopende systemen van 
nationale financiering zouden de 
toepassing van eenvormige voorschriften 
voor de afwikkeling van banken op de 
interne markt verstoren. Het Fonds moet 
ertoe bijdragen dat een eenvormige 
administratieve praktijk bij de financiering 
van afwikkelingen gewaarborgd is en dat 
wordt vermeden dat, als gevolg van 
uiteenlopende nationale praktijken, 
belemmeringen voor de uitoefening van 
fundamentele vrijheden ontstaan of de 
mededinging wordt verstoord. Het Fonds 
moet rechtstreeks door de banken worden 
gefinancierd en moet op Unieniveau 
worden gepoold zodat de 
afwikkelingmiddelen op objectieve wijze 
aan de lidstaten worden toegewezen en 
daarmee de financiële stabiliteit wordt 
versterkt en de koppeling tussen enerzijds 
de gepercipieerde begrotingssituatie van de 
afzonderlijke lidstaten en anderzijds de 
financieringskosten van banken en 
ondernemingen die in deze lidstaten 
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opereren, wordt verbroken. opereren, wordt verbroken. Teneinde de 
rechtsgrond krachtens artikel 114 VWEU 
te handhaven en deze koppeling verder te 
verbreken, moet verboden worden dat het 
GAM besluiten neemt die rechtstreeks van 
invloed zijn op de 
begrotingsverantwoordelijkheden van de 
lidstaten. 

Or. en 

Amendement  111 
Corien Wortmann-Kool 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 13 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Een gecentraliseerde toepassing van 
de bankenafwikkelingsvoorschriften van 
Richtlijn [ ] door een gemeenschappelijke 
uniale afwikkelingsautoriteit in de 
deelnemende lidstaten is alleen mogelijk 
wanneer de voorschriften voor de instelling 
en werking van een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme in de lidstaten 
rechtstreeks toepasselijk zijn en daarmee 
uiteenlopende interpretaties in de lidstaten 
worden voorkomen. Dit zou voor de 
interne markt als geheel voordelen moeten 
opleveren omdat aldus aan de waarborging 
van een eerlijke mededinging wordt 
bijgedragen en belemmeringen voor de 
vrije uitoefening van fundamentele 
vrijheden niet alleen in de deelnemende 
lidstaten, maar op de gehele interne markt 
worden voorkomen. 

(13) Een gecentraliseerde toepassing van 
de bankenafwikkelingsvoorschriften van 
Richtlijn [ ] door een gemeenschappelijke 
uniale afwikkelingsautoriteit in de 
deelnemende lidstaten is alleen mogelijk 
wanneer de voorschriften voor de instelling 
en werking van een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme in de lidstaten 
rechtstreeks toepasselijk zijn en daarmee 
uiteenlopende interpretaties in de lidstaten 
worden voorkomen. Om ervoor te zorgen 
dat de afwikkelingsinstrumenten op 
geharmoniseerde wijze worden ingezet, 
dient de afwikkelingsraad samen met de 
Commissie een afwikkelingshandboek op 
te stellen met daarin duidelijke en 
gedetailleerde richtsnoeren voor het 
gebruik van de in Richtlijn [ ] 
uiteengezette afwikkelingsinstrumenten. 
Dit zou voor de interne markt als geheel 
voordelen moeten opleveren omdat aldus 
aan de waarborging van een eerlijke 
mededinging wordt bijgedragen en 
belemmeringen voor de vrije uitoefening 
van fundamentele vrijheden niet alleen in 
de deelnemende lidstaten, maar op de 
gehele interne markt worden voorkomen. 

Or. en 
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Amendement  112 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 13 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Een gecentraliseerde toepassing van 
de bankenafwikkelingsvoorschriften van 
Richtlijn [ ] door een gemeenschappelijke 
uniale afwikkelingsautoriteit in de 
deelnemende lidstaten is alleen mogelijk 
wanneer de voorschriften voor de instelling 
en werking van een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme in de lidstaten 
rechtstreeks toepasselijk zijn en daarmee 
uiteenlopende interpretaties in de lidstaten 
worden voorkomen. Dit zou voor de 
interne markt als geheel voordelen moeten 
opleveren omdat aldus aan de waarborging 
van een eerlijke mededinging wordt 
bijgedragen en belemmeringen voor de 
vrije uitoefening van fundamentele 
vrijheden niet alleen in de deelnemende 
lidstaten, maar op de gehele interne markt 
worden voorkomen. 

(13) Een gecentraliseerde toepassing van 
de bankenafwikkelingsvoorschriften van 
Richtlijn [ ] door een gemeenschappelijk 
uniaal afwikkelingsmechanisme in de 
deelnemende lidstaten is alleen mogelijk 
wanneer de voorschriften voor de instelling 
en werking van een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme in de lidstaten 
rechtstreeks toepasselijk zijn en daarmee 
uiteenlopende interpretaties in de lidstaten 
worden voorkomen. Dit zou voor de 
interne markt als geheel voordelen moeten 
opleveren omdat aldus aan de waarborging 
van een eerlijke mededinging wordt 
bijgedragen en belemmeringen voor de 
vrije uitoefening van fundamentele 
vrijheden niet alleen in de deelnemende 
lidstaten, maar op de gehele interne markt 
worden voorkomen. 

Or. en 

Amendement  113 
Peter Simon, Udo Bullmann 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 14 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Parallel aan het toepassingsgebied 
van Verordening (EU) nr. …/… van de 
Raad moet een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme alle 
kredietinstellingen omvatten die in de 
deelnemende lidstaten gevestigd zijn. Om 
tijdens een afwikkelingsproces 
asymmetrieën op de interne markt bij de 
behandeling van faillerende instellingen 
en van crediteuren te vermijden, moet het 

(14) Verantwoording en controle moeten 
in een bankenunie op hetzelfde niveau 
plaatsvinden. Banken waarop rechtstreeks 
Europees toezicht wordt gehouden dienen 
ook rechtstreeks op Europees niveau te 
worden afgewikkeld. Het 
gemeenschappelijke 
afwikkelingsmechanisme moet daarom 
alle kredietinstellingen omvatten waarop 
rechtstreeks toezicht wordt gehouden door 
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binnen het kader van een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme evenwel 
mogelijk zijn om een kredietinstelling van 
een deelnemende lidstaat rechtstreeks af 
te wikkelen. Wanneer 
moederondernemingen, 
beleggingsondernemingen en financiële 
instellingen onder het geconsolideerde 
toezicht van de ECB vallen, moeten zij ook 
in het toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
opgenomen. Hoewel de ECB op deze 
instellingen geen toezicht op solobasis zal 
uitoefenen, zal zij de enige toezichthouder 
zijn die een globale indruk heeft van het 
risico waaraan een groep en indirect de 
individuele leden blootstaan. Als bepaalde 
entiteiten die van het geconsolideerde 
ECB-toezicht deel uitmaken, van het 
toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
uitgesloten, wordt het onmogelijk om de 
afwikkeling van bankgroepen te plannen en 
een groepafwikkelingsstrategie vast te 
stellen, en zullen afwikkelingsbesluiten 
sterk aan doeltreffendheid inboeten. 

de ECB. Wanneer moederondernemingen, 
beleggingsondernemingen en financiële 
instellingen onder het geconsolideerde 
toezicht van de ECB vallen, moeten zij ook 
in het toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
opgenomen. Hoewel de ECB op deze 
instellingen geen toezicht op solobasis zal 
uitoefenen, zal zij de enige toezichthouder 
zijn die een globale indruk heeft van het 
risico waaraan een groep en indirect de 
individuele leden blootstaan. Als bepaalde 
entiteiten die van het geconsolideerde 
ECB-toezicht deel uitmaken, van het 
toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
uitgesloten, wordt het onmogelijk om de 
afwikkeling van bankgroepen te plannen en 
een groepafwikkelingsstrategie vast te 
stellen, en zullen afwikkelingsbesluiten 
sterk aan doeltreffendheid inboeten. 

Or. de 

Amendement  114 
Burkhard Balz 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 14 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Parallel aan het toepassingsgebied 
van Verordening (EU) nr. …/… van de 
Raad moet een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme alle 
kredietinstellingen omvatten die in de 
deelnemende lidstaten gevestigd zijn. Om 
tijdens een afwikkelingsproces 
asymmetrieën op de interne markt bij de 

(14) Binnen de bankenunie moet er een 
onderscheid worden gemaakt tussen het 
toezicht op en de afwikkeling van 
kredietinstellingen op Europees en op 
nationaal niveau. Kredietinstellingen die 
binnen het kader van het GTM 
rechtstreeks onder Europees toezicht 
staan, dienen onder de werking van deze 
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behandeling van faillerende instellingen 
en van crediteuren te vermijden, moet het 
binnen het kader van een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme evenwel 
mogelijk zijn om een kredietinstelling van 
een deelnemende lidstaat rechtstreeks af 
te wikkelen. Wanneer 
moederondernemingen, 
beleggingsondernemingen en financiële 
instellingen onder het geconsolideerde 
toezicht van de ECB vallen, moeten zij ook 
in het toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
opgenomen. Hoewel de ECB op deze 
instellingen geen toezicht op solobasis zal 
uitoefenen, zal zij de enige toezichthouder 
zijn die een globale indruk heeft van het 
risico waaraan een groep en indirect de 
individuele leden blootstaan. Als bepaalde 
entiteiten die van het geconsolideerde 
ECB-toezicht deel uitmaken, van het 
toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
uitgesloten, wordt het onmogelijk om de 
afwikkeling van bankgroepen te plannen en 
een groepafwikkelingsstrategie vast te 
stellen, en zullen afwikkelingsbesluiten 
sterk aan doeltreffendheid inboeten. 

verordening te vallen. Het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme dient dan ook 
van toepassing te zijn op alle 
kredietinstellingen die onder rechtstreeks 
toezicht van de ECB staan. De 
afwikkeling van kredietinstellingen die 
onder nationaal toezicht staan, dient 
tevens op dat nationale niveau te 
geschieden. Wanneer 
moederondernemingen, 
beleggingsondernemingen en financiële 
instellingen onder het geconsolideerde 
toezicht van de ECB vallen, moeten zij ook 
in het toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
opgenomen. Hoewel de ECB op deze 
instellingen geen toezicht op solobasis zal 
uitoefenen, zal zij de enige toezichthouder 
zijn die een globale indruk heeft van het 
risico waaraan een groep en indirect de 
individuele leden blootstaan. Als bepaalde 
entiteiten die van het geconsolideerde 
ECB-toezicht deel uitmaken, van het 
toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
uitgesloten, wordt het onmogelijk om de 
afwikkeling van bankgroepen te plannen en 
een groepafwikkelingsstrategie vast te 
stellen, en zullen afwikkelingsbesluiten 
sterk aan doeltreffendheid inboeten. 

Or. en 

Amendement  115 
Wolf Klinz 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 14 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Parallel aan het toepassingsgebied 
van Verordening (EU) nr. …/… van de 
Raad moet een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme alle 

(14) Wanneer moederondernemingen, 
beleggingsondernemingen en financiële 
instellingen onder het geconsolideerde 
toezicht van de ECB vallen, moeten zij ook 
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kredietinstellingen omvatten die in de 
deelnemende lidstaten gevestigd zijn. Om 
tijdens een afwikkelingsproces 
asymmetrieën op de interne markt bij de 
behandeling van faillerende instellingen 
en van crediteuren te vermijden, moet het 
binnen het kader van een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme evenwel 
mogelijk zijn om een kredietinstelling van 
een deelnemende lidstaat rechtstreeks af 
te wikkelen. Wanneer 
moederondernemingen, 
beleggingsondernemingen en financiële 
instellingen onder het geconsolideerde 
toezicht van de ECB vallen, moeten zij ook 
in het toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
opgenomen. Hoewel de ECB op deze 
instellingen geen toezicht op solobasis zal 
uitoefenen, zal zij de enige toezichthouder 
zijn die een globale indruk heeft van het 
risico waaraan een groep en indirect de 
individuele leden blootstaan. Als bepaalde 
entiteiten die van het geconsolideerde 
ECB-toezicht deel uitmaken, van het 
toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
uitgesloten, wordt het onmogelijk om de 
afwikkeling van bankgroepen te plannen en 
een groepafwikkelingsstrategie vast te 
stellen, en zullen afwikkelingsbesluiten 
sterk aan doeltreffendheid inboeten. 

in het toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
opgenomen. Hoewel de ECB op deze 
instellingen geen toezicht op solobasis zal 
uitoefenen, zal zij de enige toezichthouder 
zijn die een globale indruk heeft van het 
risico waaraan een groep en indirect de 
individuele leden blootstaan. Als bepaalde 
entiteiten die van het geconsolideerde 
ECB-toezicht deel uitmaken, van het 
toepassingsgebied van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
uitgesloten, wordt het onmogelijk om de 
afwikkeling van bankgroepen te plannen en 
een groepafwikkelingsstrategie vast te 
stellen, en zullen afwikkelingsbesluiten 
sterk aan doeltreffendheid inboeten. 

Or. en 

Amendement  116 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 15 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Binnen het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme moeten besluiten 

(15) Binnen het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme moeten besluiten 
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op het passendste niveau worden genomen. op het passendste niveau worden genomen. 
Dienovereenkomstig dient de 
afwikkelingsraad van het GAM te worden 
vormgegeven als de gemeenschappelijke 
afwikkelingsautoriteit. 

Or. en 

Amendement  117 
Corien Wortmann-Kool 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 15 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Binnen het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme moeten besluiten 
op het passendste niveau worden genomen. 

(15) Binnen het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme moeten besluiten 
op het passendste niveau worden genomen. 
De afwikkelingsraad en met name de 
bestuursvergadering van deze raad dienen 
in de breedste zin bevoegd te zijn alle 
besluiten betreffende de 
afwikkelingsprocedure voor te bereiden 
en te nemen, met inachtneming van de 
functies en bevoegdheden van de 
Commissie krachtens het VWEU, met 
name de artikelen 114 en 107 daarvan. 

Or. en 

Amendement  118 
Burkhard Balz 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 16 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De ECB is, als toezichthouder binnen 
het GTZ, bij uitstek geschikt om te 
beoordelen of een kredietinstelling failleert 
of waarschijnlijk failleert en of er 
redelijkerwijs niet te verwachten valt dat 
alternatieve maatregelen van de 
particuliere sector of van toezichthouders 
het failleren ervan binnen een redelijk 

(16) De ECB is, als toezichthouder binnen 
het GTM, bij uitstek geschikt om te 
beoordelen of een kredietinstelling failleert 
of waarschijnlijk failleert en of er 
redelijkerwijs niet te verwachten valt dat 
alternatieve maatregelen van de 
particuliere sector of van toezichthouders 
het failleren ervan binnen een redelijk 
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tijdsbestek zou voorkomen. Na de 
kennisgeving van de ECB moet de 
afwikkelingsraad de Commissie een 
aanbeveling doen. Aangezien de 
verschillende belangen in dit verband 
tegen elkaar moeten worden afgewogen, 
moet de Commissie bepalen of een 
instelling al dan niet in afwikkeling wordt 
geplaatst, en moet zij ook besluiten over 
een duidelijk en gedetailleerd 
afwikkelingskader voor de door de 
afwikkelingsraad te nemen 
afwikkelingsmaatregelen. Binnen dit 
kader moet de afwikkelingsraad over een 
afwikkelingsregeling besluiten en de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
instructies over de 
afwikkelingsinstrumenten en de op 
nationaal niveau uit te oefenen 
afwikkelingsbevoegdheden geven. 

tijdsbestek zou voorkomen. 

Or. en 

Motivering 

De Commissie mag overeenkomstig het amendement op artikel 16, lid 6, geen enkele leidende 
rol in de afwikkelingsprocedure hebben en ook geen enkele besluitvormingsbevoegdheid ten 
aanzien van de afwikkeling van kredietinstellingen. Dat betekent tevens dat het niet aan de 
Commissie is om te beslissen of een entiteit al dan niet wordt afgewikkeld; zij zou haar 
bevoegdheden hiermee te buiten gaan. 

Amendement  119 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 16 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De ECB is, als toezichthouder binnen 
het GTZ, bij uitstek geschikt om te 
beoordelen of een kredietinstelling failleert 
of waarschijnlijk failleert en of er 
redelijkerwijs niet te verwachten valt dat 
alternatieve maatregelen van de 
particuliere sector of van toezichthouders 
het failleren ervan binnen een redelijk 
tijdsbestek zou voorkomen. Na de 

(16) De ECB is, als toezichthouder binnen 
het GTM, bij uitstek geschikt om te 
beoordelen of een kredietinstelling failleert 
of waarschijnlijk failleert en of er 
redelijkerwijs niet te verwachten valt dat 
alternatieve maatregelen van de 
particuliere sector of van toezichthouders 
het failleren ervan binnen een redelijk 
tijdsbestek zou voorkomen. De ECB 
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kennisgeving van de ECB moet de 
afwikkelingsraad de Commissie een 
aanbeveling doen. Aangezien de 
verschillende belangen in dit verband 
tegen elkaar moeten worden afgewogen, 
moet de Commissie bepalen of een 
instelling al dan niet in afwikkeling wordt 
geplaatst, en moet zij ook besluiten over 
een duidelijk en gedetailleerd 
afwikkelingskader voor de door de 
afwikkelingsraad te nemen 
afwikkelingsmaatregelen. Binnen dit kader 
moet de afwikkelingsraad over een 
afwikkelingsregeling besluiten en de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
instructies over de 
afwikkelingsinstrumenten en de op 
nationaal niveau uit te oefenen 
afwikkelingsbevoegdheden geven. 

bepaalt aan de hand van de in de richtlijn 
inzake herstel en afwikkeling van banken 
uiteengezette elementen of een instelling 
al dan niet moet worden afgewikkeld. De 
afwikkelingsraad dient te besluiten over 
een duidelijk en gedetailleerd 
afwikkelingskader voor de door de 
nationale afwikkelingsautoriteit van het 
land van herkomst te nemen 
afwikkelingsmaatregelen. Binnen dit kader 
moet de afwikkelingsraad over een 
afwikkelingsregeling besluiten en de 
nationale afwikkelingsautoriteiten van het 
oorsprongland en waar gepast die van het 
ontvangende land instructies over de 
afwikkelingsinstrumenten en de op 
nationaal niveau uit te oefenen 
afwikkelingsbevoegdheden geven. 

Or. en 

Motivering 

Overeenkomstig het standpunt van de Commissie economische en monetaire zaken 
betreffende de richtlijn inzake herstel en afwikkeling van banken dient de bevoegde autoriteit 
(binnen het GTM is dat dus de ECB) het besluit tot afwikkeling te nemen. 

Amendement  120 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 16 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De ECB is, als toezichthouder binnen 
het GTZ, bij uitstek geschikt om te 
beoordelen of een kredietinstelling failleert 
of waarschijnlijk failleert en of er 
redelijkerwijs niet te verwachten valt dat 
alternatieve maatregelen van de 
particuliere sector of van toezichthouders 
het failleren ervan binnen een redelijk 
tijdsbestek zou voorkomen. Na de 
kennisgeving van de ECB moet de 
afwikkelingsraad de Commissie een 
aanbeveling doen. Aangezien de 

(16) De ECB is, als toezichthouder binnen 
het GTM, bij uitstek geschikt om te 
beoordelen of een kredietinstelling failleert 
of waarschijnlijk failleert en of er 
redelijkerwijs niet te verwachten valt dat 
alternatieve maatregelen van de 
particuliere sector of van toezichthouders 
het failleren ervan binnen een redelijk 
tijdsbestek zou voorkomen. Om die reden 
dient de ECB de afwikkelingsraad in 
kennis te stellen indien zij van mening is 
dat een instelling failleert of 
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verschillende belangen in dit verband 
tegen elkaar moeten worden afgewogen, 
moet de Commissie bepalen of een 
instelling al dan niet in afwikkeling wordt 
geplaatst, en moet zij ook besluiten over 
een duidelijk en gedetailleerd 
afwikkelingskader voor de door de 
afwikkelingsraad te nemen 
afwikkelingsmaatregelen. Binnen dit 
kader moet de afwikkelingsraad over een 
afwikkelingsregeling besluiten en de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
instructies over de 
afwikkelingsinstrumenten en de op 
nationaal niveau uit te oefenen 
afwikkelingsbevoegdheden geven. 

waarschijnlijk failleert. De 
afwikkelingsraad dient na een dergelijke 
kennisgeving van de ECB een 
afwikkelingsregeling op te stellen 
uitgaande van de afwikkelingsplannen, de 
bepalingen van de richtlijn inzake herstel 
en afwikkeling van banken [ ], evenals 
van de regels van de Commissie inzake 
staatssteun, alsook daarnaast de nationale 
afwikkelingsautoriteiten instructies over de 
afwikkelingsinstrumenten en de op 
nationaal niveau uit te oefenen 
afwikkelingsbevoegdheden te geven. 

Or. en 

Amendement  121 
Corien Wortmann-Kool 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 16 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De ECB is, als toezichthouder binnen 
het GTZ, bij uitstek geschikt om te 
beoordelen of een kredietinstelling failleert 
of waarschijnlijk failleert en of er 
redelijkerwijs niet te verwachten valt dat 
alternatieve maatregelen van de 
particuliere sector of van toezichthouders 
het failleren ervan binnen een redelijk 
tijdsbestek zou voorkomen. Na de 
kennisgeving van de ECB moet de 
afwikkelingsraad de Commissie een 
aanbeveling doen. Aangezien de 
verschillende belangen in dit verband 
tegen elkaar moeten worden afgewogen, 
moet de Commissie bepalen of een 
instelling al dan niet in afwikkeling wordt 
geplaatst, en moet zij ook besluiten over 
een duidelijk en gedetailleerd 
afwikkelingskader voor de door de 
afwikkelingsraad te nemen 
afwikkelingsmaatregelen. Binnen dit 

(16) De raad van toezicht van de ECB is, 
als toezichthouder binnen het GTM, bij 
uitstek geschikt om te beoordelen of een 
kredietinstelling failleert of waarschijnlijk 
failleert en of er redelijkerwijs niet te 
verwachten valt dat alternatieve 
maatregelen van de particuliere sector of 
van toezichthouders het failleren ervan 
binnen een redelijk tijdsbestek zou 
voorkomen. Na de kennisgeving van de 
ECB moet de afwikkelingsraad de 
Commissie een ontwerpbesluit doen 
toekomen over het al dan niet in 
afwikkeling plaatsen van een instelling. 
Dit ontwerpbesluit dient een aanbeveling 
te bevatten over het kader van de 
afwikkelingsinstrumenten alsook in 
voorkomende gevallen het kader voor de 
toepassing van het Fonds. Met het oog op 
de noodzaak de uiteenlopende belangen 
met elkaar te verzoenen, is het aan de 



 

AM\1006888NL.doc 31/187 PE521.747v01-00 

 NL 

kader moet de afwikkelingsraad over een 
afwikkelingsregeling besluiten en de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
instructies over de 
afwikkelingsinstrumenten en de op 
nationaal niveau uit te oefenen 
afwikkelingsbevoegdheden geven. 

Commissie te beslissen of het 
ontwerpbesluit al dan niet wordt 
aangenomen. Binnen dit kader moet de 
afwikkelingsraad over een 
afwikkelingsregeling besluiten en de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
instructies over de 
afwikkelingsinstrumenten en de op 
nationaal niveau uit te oefenen 
afwikkelingsbevoegdheden geven. De 
Commissie kan de afwikkelingsraad 
verzoeken zijn ontwerpbesluit te herzien. 

Or. en 

Amendement  122 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 16 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De ECB is, als toezichthouder binnen 
het GTZ, bij uitstek geschikt om te 
beoordelen of een kredietinstelling failleert 
of waarschijnlijk failleert en of er 
redelijkerwijs niet te verwachten valt dat 
alternatieve maatregelen van de 
particuliere sector of van toezichthouders 
het failleren ervan binnen een redelijk 
tijdsbestek zou voorkomen. Na de 
kennisgeving van de ECB moet de 
afwikkelingsraad de Commissie een 
aanbeveling doen. Aangezien de 
verschillende belangen in dit verband tegen 
elkaar moeten worden afgewogen, moet de 
Commissie bepalen of een instelling al dan 
niet in afwikkeling wordt geplaatst, en 
moet zij ook besluiten over een duidelijk 
en gedetailleerd afwikkelingskader voor de 
door de afwikkelingsraad te nemen 
afwikkelingsmaatregelen. Binnen dit kader 
moet de afwikkelingsraad over een 
afwikkelingsregeling besluiten en de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
instructies over de 
afwikkelingsinstrumenten en de op 

(16) De ECB is, als toezichthouder binnen 
het GTM, bij uitstek geschikt om te 
beoordelen of een kredietinstelling failleert 
of waarschijnlijk failleert en of er 
redelijkerwijs niet te verwachten valt dat 
alternatieve maatregelen van de 
particuliere sector of van toezichthouders 
het failleren ervan binnen een redelijk 
tijdsbestek zou voorkomen. Na de 
kennisgeving van de ECB moet de 
afwikkelingsraad, in zijn 
bestuursvergadering, de Commissie een 
aanbeveling doen. Aangezien de 
verschillende belangen in dit verband tegen 
elkaar moeten worden afgewogen, moet de 
Commissie bepalen of een instelling al dan 
niet in afwikkeling wordt geplaatst, en 
moet zij ook besluiten over een duidelijk 
en gedetailleerd afwikkelingskader voor de 
door de afwikkelingsraad te nemen 
afwikkelingsmaatregelen. Binnen dit kader 
moet de afwikkelingsraad, in zijn 
bestuursvergadering, over een 
afwikkelingsregeling besluiten en de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
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nationaal niveau uit te oefenen 
afwikkelingsbevoegdheden geven. 

instructies over de 
afwikkelingsinstrumenten en de op 
nationaal niveau uit te oefenen 
afwikkelingsbevoegdheden geven. 

Or. en 

Amendement  123 
Burkhard Balz 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 16 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) De Europese Commissie mag 
geen leidende rol spelen in de 
afwikkelingsprocedure overeenkomstig 
deze verordening en zij mag over geen 
enkele besluitvormingsbevoegdheid 
beschikken ten aanzien van de 
afwikkeling van een kredietinstelling als 
bedoeld in artikel 2. 

Or. en 

Amendement  124 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 17 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De afwikkelingsraad moet de 
bevoegdheid krijgen om met name 
besluiten op het gebied van de 
afwikkelingsplanning, de beoordeling van 
de afwikkelbaarheid, het wegnemen van 
belemmeringen voor de afwikkelbaarheid, 
en de voorbereiding van 
afwikkelingsmaatregelen te nemen. De 
nationale afwikkelingsautoriteiten moeten 
de afwikkelingsraad in de 
afwikkelingsplanning en in de 
voorbereiding van afwikkelingsbesluiten 
bijstaan. Daarnaast moeten zij voor de 

(17) De afwikkelingsraad moet de 
bevoegdheid krijgen om met name 
besluiten op het gebied van de 
afwikkelingsplanning, de beoordeling van 
de afwikkelbaarheid, de verdeling van de 
lasten binnen het netwerk van 
afwikkelingsfondsen, het wegnemen van 
belemmeringen voor de afwikkelbaarheid, 
en de voorbereiding van 
afwikkelingsmaatregelen te nemen. De 
nationale afwikkelingsautoriteiten moeten 
de afwikkelingsraad in de 
afwikkelingsplanning en in de 
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uitvoering van de afwikkelingsbesluiten 
verantwoordelijk zijn aangezien in het 
kader van de uitoefening van 
afwikkelingsbevoegdheden nationaal recht 
moet worden toegepast. 

voorbereiding van afwikkelingsbesluiten 
bijstaan. Daarnaast moeten zij voor de 
uitvoering van de afwikkelingsbesluiten 
verantwoordelijk zijn aangezien in het 
kader van de uitoefening van 
afwikkelingsbevoegdheden nationaal recht 
moet worden toegepast. 

Or. en 

Amendement  125 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 18 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Voor een goede werking van de 
interne markt is het van belang dat voor 
alle afwikkelingsmaatregelen dezelfde 
voorschriften gelden, ongeacht of deze 
door nationale afwikkelingsautoriteiten in 
het kader van Richtlijn [ ] of in het kader 
van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
genomen. De Commissie beoordeelt deze 
maatregelen in het kader van artikel 107, 
lid 1, VWEU. Wanneer er bij het gebruik 
van afwikkelingsfinancieringsregelingen 
geen sprake is van staatssteun in de zin 
van artikel 107, lid 1, VWEU moet de 
Commissie die maatregelen mutatis 
mutandis aan artikel 107 VWEU toetsen, 
teneinde een gelijk speelveld op de interne 
markt te waarborgen. Indien een 
kennisgeving in het kader van artikel 108 
VWEU niet noodzakelijk is omdat met het 
door de afwikkelingsraad voorgestelde 
beroep op het Fonds geen staatssteun in 
de zin van artikel 107 VWEU is gemoeid, 
moet de Commissie bij de boordeling van 
het voorgestelde beroep op het Fonds de 
desbetreffende staatssteunregelgeving in 
het kader van artikel 107 VWEU mutatis 
mutandis toepassen, teneinde de integriteit 
van de interne markt voor de deelnemende 
en niet-deelnemende lidstaten te 

(18) Voor een goede werking van de 
interne markt is het van belang dat voor 
alle afwikkelingsmaatregelen dezelfde 
voorschriften gelden, ongeacht of deze 
door nationale afwikkelingsautoriteiten in 
het kader van Richtlijn [ ] of in het kader 
van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
genomen. De Commissie beoordeelt deze 
maatregelen in het kader van artikel 107, 
lid 1, VWEU. Teneinde de integriteit van 
de interne markt voor de deelnemende en 
niet-deelnemende lidstaten te waarborgen, 
moet de Commissie de desbetreffende 
staatssteunregelgeving in het kader van 
artikel 107 VWEU toepassen. 
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waarborgen. De afwikkelingsraad mag 
geen besluit over een 
afwikkelingsregeling nemen voordat de 
Commissie bij overeenkomstige 
toepassing van de staatssteunregelgeving 
ervoor heeft gezorgd dat bij het beroep op 
het Fonds dezelfde voorschriften worden 
gevolgd als bij interventies middels 
nationale financieringsregelingen. 

Or. en 

Amendement  126 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 18 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Voor een goede werking van de 
interne markt is het van belang dat voor 
alle afwikkelingsmaatregelen dezelfde 
voorschriften gelden, ongeacht of deze 
door nationale afwikkelingsautoriteiten in 
het kader van Richtlijn [ ] of in het kader 
van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
genomen. De Commissie beoordeelt deze 
maatregelen in het kader van artikel 107, 
lid 1, VWEU. Wanneer er bij het gebruik 
van afwikkelingsfinancieringsregelingen 
geen sprake is van staatssteun in de zin van 
artikel 107, lid 1, VWEU moet de 
Commissie die maatregelen mutatis 
mutandis aan artikel 107 VWEU toetsen, 
teneinde een gelijk speelveld op de interne 
markt te waarborgen. Indien een 
kennisgeving in het kader van artikel 108 
VWEU niet noodzakelijk is omdat met het 
door de afwikkelingsraad voorgestelde 
beroep op het Fonds geen staatssteun in de 
zin van artikel 107 VWEU is gemoeid, 
moet de Commissie bij de boordeling van 
het voorgestelde beroep op het Fonds de 
desbetreffende staatssteunregelgeving in 
het kader van artikel 107 VWEU mutatis 
mutandis toepassen, teneinde de integriteit 

(18) Voor een goede werking van de 
interne markt is het van belang dat voor 
alle afwikkelingsmaatregelen dezelfde 
voorschriften gelden, ongeacht of deze 
door nationale afwikkelingsautoriteiten in 
het kader van Richtlijn [ ] of in het kader 
van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme worden 
genomen. De Commissie beoordeelt deze 
maatregelen in het kader van artikel 107, 
lid 1, VWEU. Wanneer er bij het gebruik 
van afwikkelingsfinancieringsregelingen 
geen sprake is van staatssteun in de zin van 
artikel 107, lid 1, VWEU moet de 
Commissie die maatregelen mutatis 
mutandis aan artikel 107 VWEU toetsen, 
teneinde een gelijk speelveld op de interne 
markt te waarborgen. Indien een 
kennisgeving in het kader van artikel 108 
VWEU niet noodzakelijk is omdat met het 
door de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad voorgestelde beroep op 
het Fonds geen staatssteun in de zin van 
artikel 107 VWEU is gemoeid, moet de 
Commissie bij de beoordeling van het 
voorgestelde beroep op het Fonds de 
desbetreffende staatssteunregelgeving in 
het kader van artikel 107 VWEU mutatis 
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van de interne markt voor de deelnemende 
en niet-deelnemende lidstaten te 
waarborgen. De afwikkelingsraad mag 
geen besluit over een afwikkelingsregeling 
nemen voordat de Commissie bij 
overeenkomstige toepassing van de 
staatssteunregelgeving ervoor heeft 
gezorgd dat bij het beroep op het Fonds 
dezelfde voorschriften worden gevolgd als 
bij interventies middels nationale 
financieringsregelingen. 

mutandis toepassen, teneinde de integriteit 
van de interne markt voor de deelnemende 
en niet-deelnemende lidstaten te 
waarborgen. De afwikkelingsraad mag 
geen besluit over een afwikkelingsregeling 
nemen voordat de Commissie bij 
overeenkomstige toepassing van de 
staatssteunregelgeving ervoor heeft 
gezorgd dat bij het beroep op het Fonds 
dezelfde voorschriften worden gevolgd als 
bij interventies middels nationale 
financieringsregelingen. 

Or. en 

Amendement  127 
Krišjānis Kariņš 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 19 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om een snel en doeltreffend 
besluitvormingsproces bij de afwikkeling 
te waarborgen, moet de afwikkelingsraad 
een specifiek Unieagentschap met een op 
zijn specifieke taken toegesneden 
specifieke structuur zijn dat op het model 
van alle overige agentschappen van de 
Unie is geënt. De samenstelling ervan moet 
waarborgen dat alle betrokken belangen in 
de afwikkelingsprocedures naar behoren 
tegen elkaar worden afgewogen. De 
afwikkelingsraad moet in plenaire en in 
bestuursvergaderingen werken. In de 
bestuursvergadering moet hij uit een 
uitvoerend directeur, een plaatsvervangend 
uitvoerend directeur en vertegenwoordigers 
van de Commissie en de ECB bestaan. 
Gelet op de taken van de afwikkelingsraad 
moet de Raad de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
benoemen op voorstel van de Commissie 
en na het Europees Parlement te hebben 
gehoord. Bij beraadslagingen over de 
afwikkeling van een bank of groep die in 
één deelnemende lidstaat is gevestigd, 

(19) Om een snel en doeltreffend 
besluitvormingsproces bij de afwikkeling 
te waarborgen, moet de afwikkelingsraad 
een specifiek Unieagentschap met een op 
zijn specifieke taken toegesneden 
specifieke structuur zijn dat op het model 
van alle overige agentschappen van de 
Unie is geënt. De samenstelling ervan moet 
waarborgen dat alle betrokken belangen in 
de afwikkelingsprocedures naar behoren 
tegen elkaar worden afgewogen. De 
afwikkelingsraad moet in plenaire en in 
bestuursvergaderingen werken. In de 
bestuursvergadering moet hij uit een 
uitvoerend directeur, een plaatsvervangend 
uitvoerend directeur en vertegenwoordigers 
van de Commissie en de ECB bestaan. 
Gelet op de taken van de afwikkelingsraad 
moet de Raad de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
benoemen op voorstel van de Commissie 
en na het Europees Parlement te hebben 
gehoord. Bij beraadslagingen over de 
afwikkeling van een bank of groep die in 
één deelnemende lidstaat is gevestigd, 
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moet de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad ook het door de 
betrokken lidstaat benoemde lid dat zijn 
nationale afwikkelingsautoriteit 
vertegenwoordigt, uitnodigen en in het 
besluitvormingsproces betrekken. Bij 
beraadslagingen over een 
grensoverschrijdende groep moeten de 
door de lidstaat van herkomst en alle 
lidstaten van ontvangst in kwestie 
benoemde leden die de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
vertegenwoordigen, ook worden 
uitgenodigd en in het 
besluitvormingsproces van de 
bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad worden betrokken. Om er 
evenwel voor te zorgen dat de autoriteit 
van herkomst en de autoriteiten van 
ontvangst de besluitvorming op 
evenwichtige wijze beïnvloeden, moeten 
de autoriteiten van ontvangst gezamenlijk 
over één stem beschikken. Waarnemers, 
zoals vertegenwoordigers van het ESM of 
van de Eurogroep, kunnen eveneens 
worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten 
van de afwikkelingsraad. 

moet de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad ook het door de 
betrokken lidstaat benoemde lid dat zijn 
nationale afwikkelingsautoriteit 
vertegenwoordigt, uitnodigen en in het 
besluitvormingsproces betrekken. Bij 
beraadslagingen over een 
grensoverschrijdende groep moeten de 
door de lidstaat van herkomst en alle 
lidstaten van ontvangst in kwestie 
benoemde leden die de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
vertegenwoordigen, ook worden 
uitgenodigd en in het 
besluitvormingsproces van de 
bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad worden betrokken. 
Teneinde tot een evenwichtige invloed op 
het besluit te komen dat een negatief 
begrotingseffect heeft op de lidstaten waar 
de grensoverschrijdende groep opereert, 
dient elk lid dat de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteit 
vertegenwoordigt over één stem te 
beschikken. Waarnemers, zoals 
vertegenwoordigers van het ESM of van de 
Eurogroep, kunnen eveneens worden 
uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de 
afwikkelingsraad. 

Or. en 

Amendement  128 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 19 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om een snel en doeltreffend 
besluitvormingsproces bij de afwikkeling 
te waarborgen, moet de afwikkelingsraad 
een specifiek Unieagentschap met een op 
zijn specifieke taken toegesneden 
specifieke structuur zijn dat op het model 
van alle overige agentschappen van de 
Unie is geënt. De samenstelling ervan moet 

(19) Om een snel en doeltreffend 
besluitvormingsproces bij de afwikkeling 
te waarborgen, moet de afwikkelingsraad 
een specifiek Unieagentschap met een op 
zijn specifieke taken toegesneden 
specifieke structuur zijn dat op het model 
van alle overige agentschappen van de 
Unie is geënt. De samenstelling ervan moet 
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waarborgen dat alle betrokken belangen in 
de afwikkelingsprocedures naar behoren 
tegen elkaar worden afgewogen. De 
afwikkelingsraad moet in plenaire en in 
bestuursvergaderingen werken. In de 
bestuursvergadering moet hij uit een 
uitvoerend directeur, een plaatsvervangend 
uitvoerend directeur en 
vertegenwoordigers van de Commissie en 
de ECB bestaan. Gelet op de taken van de 
afwikkelingsraad moet de Raad de 
uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
benoemen op voorstel van de Commissie 
en na het Europees Parlement te hebben 
gehoord. Bij beraadslagingen over de 
afwikkeling van een bank of groep die in 
één deelnemende lidstaat is gevestigd, 
moet de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad ook het door de 
betrokken lidstaat benoemde lid dat zijn 
nationale afwikkelingsautoriteit 
vertegenwoordigt, uitnodigen en in het 
besluitvormingsproces betrekken. Bij 
beraadslagingen over een 
grensoverschrijdende groep moeten de 
door de lidstaat van herkomst en alle 
lidstaten van ontvangst in kwestie 
benoemde leden die de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
vertegenwoordigen, ook worden 
uitgenodigd en in het 
besluitvormingsproces van de 
bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad worden betrokken. Om er 
evenwel voor te zorgen dat de autoriteit 
van herkomst en de autoriteiten van 
ontvangst de besluitvorming op 
evenwichtige wijze beïnvloeden, moeten 
de autoriteiten van ontvangst gezamenlijk 
over één stem beschikken. Waarnemers, 
zoals vertegenwoordigers van het ESM of 
van de Eurogroep, kunnen eveneens 
worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten 
van de afwikkelingsraad. 

waarborgen dat alle betrokken belangen in 
de afwikkelingsprocedures naar behoren 
tegen elkaar worden afgewogen. De 
afwikkelingsraad moet in plenaire en in 
bestuursvergaderingen werken. In de 
plenaire vergadering moet hij uit een 
uitvoerend directeur, een plaatsvervangend 
uitvoerend directeur, een 
vertegenwoordiger van de ECB, alsook uit 
vertegenwoordigers van alle nationale 
afwikkelingsautoriteiten van alle 
deelnemende lidstaten bestaan. In de 
bestuursvergadering moet hij uit een 
uitvoerend directeur, een 
plaatsvervangend uitvoerend directeur en 
een vertegenwoordiger van de ECB 
bestaan. Gelet op de taken van de 
afwikkelingsraad moet de Raad de 
uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
benoemen na het Europees Parlement te 
hebben gehoord. Bij beraadslagingen over 
de afwikkeling van een bank of groep die 
in één deelnemende lidstaat is gevestigd, 
moet de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad ook het door de 
betrokken lidstaat benoemde lid dat zijn 
nationale afwikkelingsautoriteit 
vertegenwoordigt, uitnodigen en in het 
besluitvormingsproces betrekken. Bij 
beraadslagingen over een 
grensoverschrijdende groep moeten de 
door de lidstaat van herkomst en alle 
lidstaten van ontvangst in kwestie 
benoemde leden die de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
vertegenwoordigen, ook worden 
uitgenodigd en in het 
besluitvormingsproces van de 
bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad worden betrokken. Om er 
evenwel voor te zorgen dat de autoriteit 
van herkomst en de autoriteiten van 
ontvangst de besluitvorming op 
evenwichtige wijze beïnvloeden, moeten 
de autoriteiten van ontvangst gezamenlijk 
over twee stemmen beschikken. De 
autoriteit van herkomst dient eveneens 
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over twee stemmen te beschikken. 
Waarnemers, zoals vertegenwoordigers 
van het ESM of van de Eurogroep, kunnen 
eveneens worden uitgenodigd voor de 
bijeenkomsten van de afwikkelingsraad. 

Or. en 

Amendement  129 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 19 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om een snel en doeltreffend 
besluitvormingsproces bij de afwikkeling 
te waarborgen, moet de afwikkelingsraad 
een specifiek Unieagentschap met een op 
zijn specifieke taken toegesneden 
specifieke structuur zijn dat op het model 
van alle overige agentschappen van de 
Unie is geënt. De samenstelling ervan 
moet waarborgen dat alle betrokken 
belangen in de afwikkelingsprocedures 
naar behoren tegen elkaar worden 
afgewogen. De afwikkelingsraad moet in 
plenaire en in bestuursvergaderingen 
werken. In de bestuursvergadering moet hij 
uit een uitvoerend directeur, een 
plaatsvervangend uitvoerend directeur en 
vertegenwoordigers van de Commissie en 
de ECB bestaan. Gelet op de taken van de 
afwikkelingsraad moet de Raad de 
uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
benoemen op voorstel van de Commissie 
en na het Europees Parlement te hebben 
gehoord. Bij beraadslagingen over de 
afwikkeling van een bank of groep die in 
één deelnemende lidstaat is gevestigd, 
moet de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad ook het door de 
betrokken lidstaat benoemde lid dat zijn 
nationale afwikkelingsautoriteit 
vertegenwoordigt, uitnodigen en in het 
besluitvormingsproces betrekken. Bij 

(19) Om een snel en doeltreffend 
besluitvormingsproces bij de afwikkeling 
te waarborgen, moet de afwikkelingsraad 
een specifiek Unieagentschap met een op 
zijn specifieke taken toegesneden 
specifieke structuur zijn. De samenstelling 
ervan moet waarborgen dat alle betrokken 
belangen in de afwikkelingsprocedures 
naar behoren tegen elkaar worden 
afgewogen. De afwikkelingsraad moet in 
plenaire en in bestuursvergaderingen 
werken. In de bestuursvergadering moet hij 
uit een uitvoerend directeur, een 
plaatsvervangend uitvoerend directeur en 
vertegenwoordigers van de Commissie en 
de ECB bestaan. Gelet op de taken van de 
afwikkelingsraad moet de Raad de 
uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
benoemen op voorstel van de Commissie 
en na goedkeuring door het Europees 
Parlement. Bij beraadslagingen over de 
afwikkeling van een bank of groep die in 
één deelnemende lidstaat is gevestigd, 
moet de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad ook het door de 
betrokken lidstaat benoemde lid dat zijn 
nationale afwikkelingsautoriteit 
vertegenwoordigt, uitnodigen en in het 
besluitvormingsproces betrekken. Bij 
beraadslagingen over een 
grensoverschrijdende groep moeten de 
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beraadslagingen over een 
grensoverschrijdende groep moeten de 
door de lidstaat van herkomst en alle 
lidstaten van ontvangst in kwestie 
benoemde leden die de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
vertegenwoordigen, ook worden 
uitgenodigd en in het 
besluitvormingsproces van de 
bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad worden betrokken. Om er 
evenwel voor te zorgen dat de autoriteit 
van herkomst en de autoriteiten van 
ontvangst de besluitvorming op 
evenwichtige wijze beïnvloeden, moeten 
de autoriteiten van ontvangst gezamenlijk 
over één stem beschikken. Waarnemers, 
zoals vertegenwoordigers van het ESM of 
van de Eurogroep, kunnen eveneens 
worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten 
van de afwikkelingsraad. 

door de lidstaat van herkomst en alle 
lidstaten van ontvangst in kwestie 
benoemde leden die de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
vertegenwoordigen, ook worden 
uitgenodigd en in het 
besluitvormingsproces van de 
bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad worden betrokken. De 
autoriteit van herkomst en de autoriteiten 
van ontvangst moeten de besluitvorming 
op dusdanig evenwichtige wijze 
beïnvloeden dat deze overeenstemt met de 
respectievelijke omvang van 
ondernemingen in de lidstaat. 
Waarnemers, zoals vertegenwoordigers 
van het ESM of van de Eurogroep, kunnen 
eveneens worden uitgenodigd voor de 
bijeenkomsten van de afwikkelingsraad. 

Or. en 

Amendement  130 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
namens de Verts/ALE-Fractie 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 19 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om een snel en doeltreffend 
besluitvormingsproces bij de afwikkeling 
te waarborgen, moet de afwikkelingsraad 
een specifiek Unieagentschap met een op 
zijn specifieke taken toegesneden 
specifieke structuur zijn dat op het model 
van alle overige agentschappen van de 
Unie is geënt. De samenstelling ervan moet 
waarborgen dat alle betrokken belangen in 
de afwikkelingsprocedures naar behoren 
tegen elkaar worden afgewogen. De 
afwikkelingsraad moet in plenaire en in 
bestuursvergaderingen werken. In de 
bestuursvergadering moet hij uit een 

(19) Om een snel en doeltreffend 
besluitvormingsproces bij de afwikkeling 
te waarborgen, moet de afwikkelingsraad 
een specifiek Unieagentschap met een op 
zijn specifieke taken toegesneden 
specifieke structuur zijn dat op het model 
van alle overige agentschappen van de 
Unie is geënt. De samenstelling ervan moet 
waarborgen dat alle betrokken belangen in 
de afwikkelingsprocedures naar behoren 
tegen elkaar worden afgewogen. De 
afwikkelingsraad moet in plenaire en in 
bestuursvergaderingen werken. In de 
bestuursvergadering moet hij uit een 
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uitvoerend directeur, een plaatsvervangend 
uitvoerend directeur en vertegenwoordigers 
van de Commissie en de ECB bestaan. 
Gelet op de taken van de afwikkelingsraad 
moet de Raad de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
benoemen op voorstel van de Commissie 
en na het Europees Parlement te hebben 
gehoord. Bij beraadslagingen over de 
afwikkeling van een bank of groep die in 
één deelnemende lidstaat is gevestigd, 
moet de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad ook het door de 
betrokken lidstaat benoemde lid dat zijn 
nationale afwikkelingsautoriteit 
vertegenwoordigt, uitnodigen en in het 
besluitvormingsproces betrekken. Bij 
beraadslagingen over een 
grensoverschrijdende groep moeten de 
door de lidstaat van herkomst en alle 
lidstaten van ontvangst in kwestie 
benoemde leden die de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
vertegenwoordigen, ook worden 
uitgenodigd en in het 
besluitvormingsproces van de 
bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad worden betrokken. Om er 
evenwel voor te zorgen dat de autoriteit 
van herkomst en de autoriteiten van 
ontvangst de besluitvorming op 
evenwichtige wijze beïnvloeden, moeten 
de autoriteiten van ontvangst gezamenlijk 
over één stem beschikken. Waarnemers, 
zoals vertegenwoordigers van het ESM of 
van de Eurogroep, kunnen eveneens 
worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten 
van de afwikkelingsraad. 

uitvoerend directeur, een plaatsvervangend 
uitvoerend directeur en vertegenwoordigers 
van de Commissie en de ECB bestaan. 
Gelet op de taken van de afwikkelingsraad 
moet de Raad de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
benoemen op voorstel van de Commissie 
en na het Europees Parlement te hebben 
gehoord. Bij beraadslagingen over de 
afwikkeling van een bank of groep die in 
één deelnemende lidstaat is gevestigd, 
moet de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad ook het door de 
betrokken lidstaat benoemde lid dat zijn 
nationale afwikkelingsautoriteit 
vertegenwoordigt, uitnodigen en in het 
besluitvormingsproces betrekken. Bij 
beraadslagingen over een 
grensoverschrijdende groep moeten de 
door de lidstaat van herkomst en alle 
lidstaten van ontvangst in kwestie 
benoemde leden die de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
vertegenwoordigen, ook worden 
uitgenodigd en in het 
besluitvormingsproces van de 
bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad worden betrokken. Om er 
evenwel voor te zorgen dat de autoriteit 
van herkomst en de autoriteiten van 
ontvangst de besluitvorming op 
evenwichtige wijze beïnvloeden, moeten 
de autoriteiten van ontvangst gezamenlijk 
over één stem beschikken. In deze 
beraadslagingen dient er bij de voorstellen 
van afwikkelingsmaatregelen terdege 
rekening te worden gehouden met de 
omvang van de getroffen passiva en de 
omvang van de in de verschillende 
lidstaten betrokken instellingen. 
Waarnemers, zoals vertegenwoordigers 
van het ESM of van de Eurogroep, kunnen 
eveneens worden uitgenodigd voor de 
bijeenkomsten van de afwikkelingsraad. 

Or. en 
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Amendement  131 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 19 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om een snel en doeltreffend 
besluitvormingsproces bij de afwikkeling 
te waarborgen, moet de afwikkelingsraad 
een specifiek Unieagentschap met een op 
zijn specifieke taken toegesneden 
specifieke structuur zijn dat op het model 
van alle overige agentschappen van de 
Unie is geënt. De samenstelling ervan moet 
waarborgen dat alle betrokken belangen in 
de afwikkelingsprocedures naar behoren 
tegen elkaar worden afgewogen. De 
afwikkelingsraad moet in plenaire en in 
bestuursvergaderingen werken. In de 
bestuursvergadering moet hij uit een 
uitvoerend directeur, een plaatsvervangend 
uitvoerend directeur en vertegenwoordigers 
van de Commissie en de ECB bestaan. 
Gelet op de taken van de afwikkelingsraad 
moet de Raad de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
benoemen op voorstel van de Commissie 
en na het Europees Parlement te hebben 
gehoord. Bij beraadslagingen over de 
afwikkeling van een bank of groep die in 
één deelnemende lidstaat is gevestigd, 
moet de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad ook het door de 
betrokken lidstaat benoemde lid dat zijn 
nationale afwikkelingsautoriteit 
vertegenwoordigt, uitnodigen en in het 
besluitvormingsproces betrekken. Bij 
beraadslagingen over een 
grensoverschrijdende groep moeten de 
door de lidstaat van herkomst en alle 
lidstaten van ontvangst in kwestie 
benoemde leden die de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
vertegenwoordigen, ook worden 
uitgenodigd en in het 
besluitvormingsproces van de 

(19) Om een snel en doeltreffend 
besluitvormingsproces bij de afwikkeling 
te waarborgen, moet de afwikkelingsraad 
een specifiek Unieagentschap met een op 
zijn specifieke taken toegesneden 
specifieke structuur zijn dat op het model 
van alle overige agentschappen van de 
Unie is geënt. De samenstelling ervan moet 
waarborgen dat alle betrokken belangen in 
de afwikkelingsprocedures naar behoren 
tegen elkaar worden afgewogen. De 
afwikkelingsraad moet in plenaire en in 
bestuursvergaderingen werken. De 
plenaire vergadering moet eenmaal per 
kwartaal plaatsvinden. In de 
bestuursvergadering moet hij uit een 
uitvoerend directeur, een plaatsvervangend 
uitvoerend directeur en vertegenwoordigers 
van de Commissie en de ECB bestaan. 
Gelet op de taken van de afwikkelingsraad 
moet de Raad de uitvoerend directeur en de 
plaatsvervangend uitvoerend directeur 
benoemen op voorstel van de Commissie 
en na het Europees Parlement te hebben 
gehoord. Bij beraadslagingen over de 
afwikkeling van een bank of groep die in 
één deelnemende lidstaat is gevestigd, 
moet de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad ook het door de 
betrokken lidstaat benoemde lid dat zijn 
nationale afwikkelingsautoriteit 
vertegenwoordigt, uitnodigen en in het 
besluitvormingsproces betrekken. Bij 
beraadslagingen over een 
grensoverschrijdende groep moeten de 
door de lidstaat van herkomst en alle 
lidstaten van ontvangst in kwestie 
benoemde leden die de desbetreffende 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
vertegenwoordigen, ook worden 
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bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad worden betrokken. Om er 
evenwel voor te zorgen dat de autoriteit 
van herkomst en de autoriteiten van 
ontvangst de besluitvorming op 
evenwichtige wijze beïnvloeden, moeten 
de autoriteiten van ontvangst gezamenlijk 
over één stem beschikken. Waarnemers, 
zoals vertegenwoordigers van het ESM of 
van de Eurogroep, kunnen eveneens 
worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten 
van de afwikkelingsraad. 

uitgenodigd en in het 
besluitvormingsproces van de 
bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad worden betrokken. Om er 
evenwel voor te zorgen dat de autoriteit 
van herkomst en de autoriteiten van 
ontvangst de besluitvorming op 
evenwichtige wijze beïnvloeden, moeten 
de autoriteiten van ontvangst gezamenlijk 
over één stem beschikken. Dit betekent dat 
de afwikkelingsraad tevens een 
administratieve raad voor toetsing moet 
instellen die na ontvangst van een 
toetsingsverzoek van de nationale 
afwikkelingsautoriteit de in de 
bestuursvergaderingen van de 
afwikkelingsraad genomen besluiten ten 
aanzien van afwikkelingsregelingen en/of 
–maatregelen aan een interne 
administratieve toetsing onderwerpt. 
Waarnemers, zoals vertegenwoordigers 
van het ESM of van de Eurogroep, kunnen 
eveneens worden uitgenodigd voor de 
bijeenkomsten van de afwikkelingsraad en 
zijn onderworpen aan dezelfde 
geheimhoudingsplicht als de leden van de 
afwikkelingsraad, medewerkers van de 
afwikkelingsraad, alsook met 
deelnemende lidstaten uitgewisselde of 
door deelnemende lidstaten gedetacheerde 
medewerkers die afwikkelingstaken 
uitvoeren. 

Or. en 

Amendement  132 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 19 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) De afwikkelingsraad moet interne 
afwikkelingsteams oprichten die bestaan 
uit eigen medewerkers en medewerkers 
van de nationale afwikkelingsautoriteiten 
van de deelnemende lidstaten. Deze teams 
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treden op als afwikkelingscolleges en 
staan onder leiding van coördinatoren die 
benoemd zijn door hooggeplaatste 
medewerkers van de afwikkelingsraad. De 
coördinatoren nemen deel aan de 
bestuursvergaderingen van de 
afwikkelingsraad, evenwel zonder bij 
beraadslagingen en beslissingen over 
stemrecht te beschikken. Indien het team 
niet uit een intern geschil kan komen, 
kunnen de coördinator en/of de nationale 
afwikkelingsautoriteiten beroep 
aantekenen bij de afwikkelingsraad. Deze 
behandelt en beslecht het geschil 
vervolgens in zijn bestuursvergadering. 
Nationale afwikkelingsautoriteiten 
kunnen bij de administratieve raad voor 
toetsing beroep aantekenen tegen het in 
de bestuursvergadering van de 
afwikkelingsraad genomen besluit.  

Or. en 

Amendement  133 
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 19 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) De Commissie en de 
afwikkelingsraad alsook de 
afwikkelingsautoriteiten en bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten die geen 
deelnemende lidstaten zijn, dienen een 
memorandum van overeenkomst te sluiten 
met daarin een uiteenzetting van de 
algemene voorwaarden voor de 
onderlinge samenwerking bij de 
tenuitvoerlegging van hun taken 
krachtens de richtlijn inzake herstel en 
afwikkeling van banken. In het 
memorandum van overeenkomst zou 
onder meer kunnen worden uiteengezet 
hoe de raadpleging ten aanzien van de 
besluiten van de Commissie en de 
afwikkelingsraad met gevolgen voor in de 
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niet-deelnemende lidstaat gevestigde 
dochterondernemingen of vestigingen 
waarvan de moederonderneming in een 
deelnemende lidstaat is gevestigd, moet 
worden vormgegeven. Het memorandum 
dient regelmatig te worden geëvalueerd. 

Or. en 

Amendement  134 
Vicky Ford 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 20 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Gezien de taken van de 
afwikkelingsraad en gezien de 
afwikkelingsdoelstellingen, zoals de 
bescherming van publieke middelen, moet 
de werking van de afwikkelingsraad 
worden gefinancierd uit bijdragen van de 
instellingen in de deelnemende lidstaten. 

(20) Gezien de taken van de Commissie en 
de afwikkelingsraad krachtens deze 
verordening, alsook gezien de 
afwikkelingsdoelstellingen, zoals de 
bescherming van publieke middelen, moet 
de werking van het GAM, met inbegrip 
van alle door de Commissie en de 
afwikkelingsraad gemaakte kosten in 
verband met de uitvoering van hun 
respectievelijke taken krachtens deze 
verordening alsook voortvloeiend uit de 
contractuele aansprakelijkheid van de 
afwikkelingsraad of de Commissie 
voortvloeiend uit hun taken krachtens 
deze verordening, worden gefinancierd uit 
bijdragen van de instellingen in de 
deelnemende lidstaten. Onder geen enkel 
beding mogen de lidstaten of de Unie met 
hun begrotingen aansprakelijk worden 
gesteld voor deze kosten en 
aansprakelijkheid.  

Or. en 

Amendement  135 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 20 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Gezien de taken van de 
afwikkelingsraad en gezien de 
afwikkelingsdoelstellingen, zoals de 
bescherming van publieke middelen, moet 
de werking van de afwikkelingsraad 
worden gefinancierd uit bijdragen van de 
instellingen in de deelnemende lidstaten. 

(20) Gezien de taken van de 
afwikkelingsraad en gezien de 
afwikkelingsdoelstellingen, zoals de 
bescherming van publieke middelen, moet 
de werking van de afwikkelingsraad 
worden gefinancierd uit bijdragen van de 
instellingen in de deelnemende lidstaten. 
Deze instellingen mogen onder geen enkel 
beding buitengewone jaarlijkse bijdragen 
verstrekken ter dekking van de 
administratieve uitgaven en zij mogen 
tevens niet worden verzocht bij te dragen 
aan de begroting van de nationale 
afwikkelingsautoriteiten. 

Or. en 

Amendement  136 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
namens de Verts/ALE-Fractie 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 20 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) De richtlijn inzake herstel en 
afwikkeling van banken dient betrekking 
te hebben op de herstel- en 
afwikkelingsplanning, vroegtijdige 
interventie, de afwikkelingsvoorwaarden 
en -beginselen alsook op de toepassing 
van de afwikkelingsinstrumenten door het 
GAM. Dat betekent dat deze verordening 
alleen betrekking mag hebben op de 
nodige aspecten om ervoor te zorgen dat 
het GAM die richtlijn ten uitvoer legt en 
dat het over passende benodigde 
bijkomende financiële middelen beschikt. 

Or. en 

Amendement  137 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
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Voorstel voor een verordening 
Overweging 21 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) In alle aspecten van het 
besluitvormingsproces voor de afwikkeling 
moeten de Raad en, waar zulks relevant is, 
de Commissie in de plaats treden van de 
nationale afwikkelingsautoriteiten die in 
het kader van Richtlijn [ ] zijn aangewezen. 
De in het kader van Richtlijn [ ] 
aangewezen nationale 
afwikkelingsautoriteiten moeten werkzaam 
blijven op het gebied van de 
tenuitvoerlegging van de door de 
afwikkelingsraad vastgestelde 
afwikkelingsregelingen. Om de 
transparantie en de democratische controle 
te waarborgen en de rechten van de 
instellingen van de Unie te beschermen, is 
de afwikkelingsraad aan het Europees 
Parlement en de Raad verantwoording 
schuldig voor elk besluit dat op basis van 
dit voorstel wordt genomen. Om dezelfde 
redenen van transparantie en 
democratische controle moeten de 
nationale parlementen bepaalde rechten 
hebben om informatie over de 
werkzaamheden van de afwikkelingsraad 
te verkrijgen en met hem een dialoog aan 
te gaan. 

(21) In alle aspecten van het 
besluitvormingsproces voor de afwikkeling 
moet de Raad de nationale 
afwikkelingsautoriteiten die in het kader 
van Richtlijn [ ] zijn aangewezen, 
coördineren. De in het kader van 
Richtlijn [ ] aangewezen nationale 
afwikkelingsautoriteiten moeten werkzaam 
blijven op het gebied van de 
tenuitvoerlegging van de door de 
afwikkelingsraad vastgestelde 
afwikkelingsregelingen. Om de 
transparantie en de democratische controle 
te waarborgen en de rechten van de 
instellingen van de Unie te beschermen, is 
de afwikkelingsraad aan het Europees 
Parlement en de Raad verantwoording 
schuldig voor elk besluit dat op basis van 
dit voorstel wordt genomen. Om dezelfde 
redenen van transparantie en 
democratische controle moeten de 
nationale parlementen bepaalde rechten 
hebben om informatie over de 
werkzaamheden van de afwikkelingsraad 
te verkrijgen en met hem een dialoog aan 
te gaan. 

Or. en 

Amendement  138 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 21 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) In alle aspecten van het 
besluitvormingsproces voor de afwikkeling 
moeten de Raad en, waar zulks relevant is, 
de Commissie in de plaats treden van de 

(21) In alle aspecten van het 
besluitvormingsproces voor de afwikkeling 
waarbij er geen nationale fondsen worden 
ingezet, moet de Raad in de plaats treden 
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nationale afwikkelingsautoriteiten die in 
het kader van Richtlijn [ ] zijn aangewezen. 
De in het kader van Richtlijn [ ] 
aangewezen nationale 
afwikkelingsautoriteiten moeten werkzaam 
blijven op het gebied van de 
tenuitvoerlegging van de door de 
afwikkelingsraad vastgestelde 
afwikkelingsregelingen. Om de 
transparantie en de democratische controle 
te waarborgen en de rechten van de 
instellingen van de Unie te beschermen, is 
de afwikkelingsraad aan het Europees 
Parlement en de Raad verantwoording 
schuldig voor elk besluit dat op basis van 
dit voorstel wordt genomen. Om dezelfde 
redenen van transparantie en 
democratische controle moeten de 
nationale parlementen bepaalde rechten 
hebben om informatie over de 
werkzaamheden van de afwikkelingsraad 
te verkrijgen en met hem een dialoog aan 
te gaan. 

van de nationale afwikkelingsautoriteiten 
die in het kader van Richtlijn [ ] zijn 
aangewezen. De in het kader van 
Richtlijn [ ] aangewezen nationale 
afwikkelingsautoriteiten moeten werkzaam 
blijven op het gebied van de 
tenuitvoerlegging van de door de 
afwikkelingsraad vastgestelde 
afwikkelingsregelingen. Om de 
transparantie en de democratische controle 
te waarborgen en de rechten van de 
instellingen van de Unie te beschermen, is 
de afwikkelingsraad aan het Europees 
Parlement en de Raad verantwoording 
schuldig voor elk besluit dat op basis van 
dit voorstel wordt genomen. Om dezelfde 
redenen van transparantie en 
democratische controle moeten de 
nationale parlementen bepaalde rechten 
hebben om informatie over de 
werkzaamheden van de afwikkelingsraad 
te verkrijgen en met hem een dialoog aan 
te gaan. 

Or. en 

Amendement  139 
Peter Simon 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 21 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) In alle aspecten van het 
besluitvormingsproces voor de afwikkeling 
moeten de Raad en, waar zulks relevant is, 
de Commissie in de plaats treden van de 
nationale afwikkelingsautoriteiten die in 
het kader van Richtlijn [ ] zijn aangewezen. 
De in het kader van Richtlijn [ ] 
aangewezen nationale 
afwikkelingsautoriteiten moeten werkzaam 
blijven op het gebied van de 
tenuitvoerlegging van de door de 
afwikkelingsraad vastgestelde 
afwikkelingsregelingen. Om de 
transparantie en de democratische controle 

(21) In alle aspecten van het 
besluitvormingsproces voor de afwikkeling 
van onder de verordening vallende 
ondernemingen moeten de Raad en, waar 
zulks relevant is, de Commissie in de 
plaats treden van de nationale 
afwikkelingsautoriteiten die in het kader 
van Richtlijn [ ] zijn aangewezen. De in het 
kader van Richtlijn [ ] aangewezen 
nationale afwikkelingsautoriteiten moeten 
werkzaam blijven op het gebied van de 
tenuitvoerlegging van de door de 
afwikkelingsraad vastgestelde 
afwikkelingsregelingen. Om de 
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te waarborgen en de rechten van de 
instellingen van de Unie te beschermen, is 
de afwikkelingsraad aan het Europees 
Parlement en de Raad verantwoording 
schuldig voor elk besluit dat op basis van 
dit voorstel wordt genomen. Om dezelfde 
redenen van transparantie en 
democratische controle moeten de 
nationale parlementen bepaalde rechten 
hebben om informatie over de 
werkzaamheden van de afwikkelingsraad 
te verkrijgen en met hem een dialoog aan 
te gaan. 

transparantie en de democratische controle 
te waarborgen en de rechten van de 
instellingen van de Unie te beschermen, is 
de afwikkelingsraad aan het Europees 
Parlement en de Raad verantwoording 
schuldig voor elk besluit dat op basis van 
dit voorstel wordt genomen. Om dezelfde 
redenen van transparantie en 
democratische controle moeten de 
nationale parlementen bepaalde rechten 
hebben om informatie over de 
werkzaamheden van de afwikkelingsraad 
te verkrijgen en met hem een dialoog aan 
te gaan. 

Or. de 

Amendement  140 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 21 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) In alle aspecten van het 
besluitvormingsproces voor de afwikkeling 
moeten de Raad en, waar zulks relevant is, 
de Commissie in de plaats treden van de 
nationale afwikkelingsautoriteiten die in 
het kader van Richtlijn [ ] zijn aangewezen. 
De in het kader van Richtlijn [ ] 
aangewezen nationale 
afwikkelingsautoriteiten moeten werkzaam 
blijven op het gebied van de 
tenuitvoerlegging van de door de 
afwikkelingsraad vastgestelde 
afwikkelingsregelingen. Om de 
transparantie en de democratische controle 
te waarborgen en de rechten van de 
instellingen van de Unie te beschermen, is 
de afwikkelingsraad aan het Europees 
Parlement en de Raad verantwoording 
schuldig voor elk besluit dat op basis van 
dit voorstel wordt genomen. Om dezelfde 
redenen van transparantie en 
democratische controle moeten de 
nationale parlementen bepaalde rechten 

(21) In alle aspecten van het 
besluitvormingsproces voor de afwikkeling 
moeten de Raad en, waar zulks relevant is, 
de Commissie in de plaats treden van de 
nationale afwikkelingsautoriteiten die in 
het kader van Richtlijn [ ] zijn aangewezen. 
De in het kader van Richtlijn [ ] 
aangewezen nationale 
afwikkelingsautoriteiten moeten werkzaam 
blijven op het gebied van de 
tenuitvoerlegging van de door de 
afwikkelingsraad vastgestelde 
afwikkelingsregelingen. Om de 
transparantie en de democratische controle 
te waarborgen en de rechten van de 
instellingen van de Unie te beschermen, is 
de afwikkelingsraad, in zoverre hij niet 
gepland en/of gehandeld heeft 
overeenkomstig de specifieke 
aanwijzingen van de Commissie, aan het 
Europees Parlement en de Raad 
verantwoording schuldig voor elk besluit 
dat op basis van dit voorstel wordt 
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hebben om informatie over de 
werkzaamheden van de afwikkelingsraad 
te verkrijgen en met hem een dialoog aan 
te gaan. 

genomen. Om dezelfde redenen van 
transparantie en democratische controle 
moeten de nationale parlementen bepaalde 
rechten hebben om informatie over de 
werkzaamheden van de afwikkelingsraad 
te verkrijgen en met hem een dialoog aan 
te gaan. 

Or. en 

Amendement  141 
Burkhard Balz 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 23 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Met het oog op een eenvormige 
aanpak voor de instellingen en groepen 
moet de afwikkelingsraad de bevoegdheid 
krijgen om voor deze instellingen en 
groepen afwikkelingsplannen op te stellen. 
De afwikkelingsraad moet de 
afwikkelbaarheid van instellingen en 
groepen beoordelen en maatregelen 
nemen om eventuele belemmeringen voor 
de afwikkelbaarheid weg te nemen. Met 
het oog op de consistentie en op de 
afwikkelbaarheid van de betrokken 
instellingen moet de afwikkelingsraad de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
verplichten om dergelijke passende 
maatregelen om belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen, ten 
uitvoer te leggen. 

(23) Gezien de gevoelige aard van de in de 
afwikkelingsplannen op te nemen 
informatie mag de afwikkelingsraad niet 
de bevoegdheid krijgen om voor deze 
instellingen en groepen 
afwikkelingsplannen op te stellen. De 
afwikkelingsplannen voor de betrokken 
kredietinstellingen en groepen dienen te 
worden opgesteld door de nationale 
afwikkelingsautoriteiten. 

Or. en 

Motivering 

Overeenkomstig de amendementen op artikel 7 en met het oog op de gevoelige aard van de in 
de afwikkelingsplannen op te nemen informatie dienen afwikkelingsplannen te worden 
opgesteld door de desbetreffende nationale afwikkelingsautoriteit. De afwikkelingsraad 
ontvangt niet meer informatie dan hij nodig heeft ter uitvoering van zijn taken en plichten 
krachtens deze verordening. Vertrouwelijke of gevoelige bedrijfsinformatie van 
kredietinstellingen mag niet aan de afwikkelingsraad worden verstrekt. 
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Amendement  142 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 23 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Met het oog op een eenvormige 
aanpak voor de instellingen en groepen 
moet de afwikkelingsraad de bevoegdheid 
krijgen om voor deze instellingen en 
groepen afwikkelingsplannen op te stellen. 
De afwikkelingsraad moet de 
afwikkelbaarheid van instellingen en 
groepen beoordelen en maatregelen nemen 
om eventuele belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen. Met het 
oog op de consistentie en op de 
afwikkelbaarheid van de betrokken 
instellingen moet de afwikkelingsraad de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
verplichten om dergelijke passende 
maatregelen om belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen, ten 
uitvoer te leggen. 

(23) Met het oog op een eenvormige 
aanpak voor de instellingen en groepen 
moet de afwikkelingsraad de bevoegdheid 
krijgen om de opstelling van 
afwikkelingsplannen voor deze instellingen 
en groepen te coördineren. De 
afwikkelingsraad moet de 
afwikkelbaarheid van instellingen en 
groepen beoordelen en maatregelen nemen 
om eventuele belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen. Met het 
oog op de consistentie en op de 
afwikkelbaarheid van de betrokken 
instellingen moet de afwikkelingsraad de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
verplichten om dergelijke passende 
maatregelen om belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen, ten 
uitvoer te leggen. 

Or. en 

Amendement  143 
Corien Wortmann-Kool 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 23 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Met het oog op een eenvormige 
aanpak voor de instellingen en groepen 
moet de afwikkelingsraad de bevoegdheid 
krijgen om voor deze instellingen en 
groepen afwikkelingsplannen op te stellen. 
De afwikkelingsraad moet de 
afwikkelbaarheid van instellingen en 
groepen beoordelen en maatregelen nemen 
om eventuele belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen. Met het 

(23) Met het oog op een eenvormige 
aanpak voor de instellingen en groepen 
moet de afwikkelingsraad de bevoegdheid 
krijgen om voor deze instellingen en 
groepen afwikkelingsplannen op te stellen. 
De afwikkelingsraad moet de 
afwikkelbaarheid van instellingen en 
groepen beoordelen en maatregelen nemen 
om eventuele belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen. Met het 
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oog op de consistentie en op de 
afwikkelbaarheid van de betrokken 
instellingen moet de afwikkelingsraad de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
verplichten om dergelijke passende 
maatregelen om belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen, ten 
uitvoer te leggen. 

oog op de consistentie en op de 
afwikkelbaarheid van de betrokken 
instellingen moet de afwikkelingsraad de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
verplichten om dergelijke passende 
maatregelen om belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen, ten 
uitvoer te leggen. Gezien de 
instellingsspecifieke en vertrouwelijke 
aard van de informatie die vervat is in de 
afwikkelingsplannen, dienen besluiten ten 
aanzien van de opstelling en beoordeling 
van de afwikkelingsplannen en de 
uitvoering van passende maatregelen 
genomen te worden door de 
afwikkelingsraad in zijn 
bestuursvergadering. 

Or. en 

Amendement  144 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 23 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Met het oog op een eenvormige 
aanpak voor de instellingen en groepen 
moet de afwikkelingsraad de bevoegdheid 
krijgen om voor deze instellingen en 
groepen afwikkelingsplannen op te stellen. 
De afwikkelingsraad moet de 
afwikkelbaarheid van instellingen en 
groepen beoordelen en maatregelen nemen 
om eventuele belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen. Met het 
oog op de consistentie en op de 
afwikkelbaarheid van de betrokken 
instellingen moet de afwikkelingsraad de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
verplichten om dergelijke passende 
maatregelen om belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen, ten 
uitvoer te leggen. 

(23) Met het oog op een eenvormige 
aanpak voor de instellingen en groepen 
moet de afwikkelingsraad, in zijn 
bestuursvergadering, de bevoegdheid 
krijgen om voor deze instellingen en 
groepen afwikkelingsplannen op te stellen. 
De afwikkelingsraad moet de 
afwikkelbaarheid van instellingen en 
groepen beoordelen en maatregelen nemen 
om eventuele belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen. Met het 
oog op de consistentie en op de 
afwikkelbaarheid van de betrokken 
instellingen moet de afwikkelingsraad de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
verplichten om dergelijke passende 
maatregelen om belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid weg te nemen, ten 
uitvoer te leggen. 
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Or. en 

Amendement  145 
Olle Ludvigsson 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 24 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 bis) In de afwikkelingsplannen dient 
rekening te worden gehouden met de 
gevolgen voor de werknemers en de 
plannen dienen procedures te omvatten 
voor het informeren en raadplegen van 
werknemers of hun vertegenwoordigers 
gedurende het gehele afwikkelingsproces. 
In voorkomend geval moeten collectieve 
overeenkomsten of andere regelingen van 
de sociale partners in dit verband in acht 
worden genomen. Afwikkelingsplannen 
en mogelijke latere bijstellingen daarvan 
dienen onverwijld bij afronding 
gecommuniceerd te worden aan de 
werknemers of hun vertegenwoordigers. 

Or. en 

Amendement  146 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
namens de Verts/ALE-Fractie 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 24 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 bis) Mondiaal systeemrelevante en 
andere systeemrelevante instellingen zijn 
van nature niet verenigbaar met een 
efficiënte en gezonde markteconomie, 
onder meer omdat zij grote impliciete 
subsidies genieten en omdat zelfs met 
aanwending van 
afwikkelingsinstrumenten het risico blijft 
bestaan dat zij niet zonder publieke 
middelen kunnen worden afgewikkeld. 
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Het is dan ook van cruciaal belang dat de 
afwikkelingsraad binnen een redelijk 
tijdsbestek voorzorgsmaatregelen treft, 
zoals een forse vermindering van hun 
omvang, onderlinge verbondenheid en 
complexiteit.  

Or. en 

Amendement  147 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 25 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme moet 
voortbouwen op de kaders van Richtlijn [ ] 
en het GTM. De afwikkelingsraad moet 
derhalve de bevoegdheid krijgen om bij 
een verslechtering van de financiële 
situatie of de solvabiliteit van een instelling 
in een vroeg stadium in te grijpen. De 
informatie die de afwikkelingsraad in deze 
fase van de nationale 
afwikkelingsautoriteiten of van de ECB 
ontvangt, zijn van groot belang voor de 
bepaling van de mogelijke maatregelen die 
hij ter voorbereiding van de afwikkeling 
van de betrokken instelling neemt. 

(25) Het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme moet 
voortbouwen op de kaders van Richtlijn [ ] 
en het GTM. De afwikkelingsraad moet 
derhalve worden gemachtigd om bij een 
verslechtering van de financiële situatie of 
de solvabiliteit van een instelling in een 
vroeg stadium in te grijpen. De informatie 
die de afwikkelingsraad in deze fase van de 
nationale afwikkelingsautoriteiten of van 
de ECB ontvangt, is van groot belang voor 
de bepaling van de mogelijke maatregelen 
die hij ter voorbereiding van de 
afwikkeling van de betrokken instelling 
neemt. 

Or. en 

Amendement  148 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 25 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme moet 
voortbouwen op de kaders van Richtlijn [ ] 
en het GTM. De afwikkelingsraad moet 

(25) Het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme moet 
voortbouwen op de kaders van Richtlijn [ ] 
en het GTM. De afwikkelingsraad moet 
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derhalve de bevoegdheid krijgen om bij 
een verslechtering van de financiële 
situatie of de solvabiliteit van een instelling 
in een vroeg stadium in te grijpen. De 
informatie die de afwikkelingsraad in deze 
fase van de nationale 
afwikkelingsautoriteiten of van de ECB 
ontvangt, zijn van groot belang voor de 
bepaling van de mogelijke maatregelen die 
hij ter voorbereiding van de afwikkeling 
van de betrokken instelling neemt. 

derhalve de bevoegdheid krijgen om bij 
een verslechtering van de financiële 
situatie of de solvabiliteit van een instelling 
in een vroeg stadium in te grijpen. De 
informatie die de afwikkelingsraad in deze 
fase van de ECB ontvangt, is van groot 
belang voor de bepaling van de mogelijke 
maatregelen die hij ter voorbereiding van 
de afwikkeling van de betrokken instelling 
neemt. 

Or. en 

Amendement  149 
Peter Simon 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 25 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme moet 
voortbouwen op de kaders van Richtlijn [ ] 
en het GTM. De afwikkelingsraad moet 
derhalve de bevoegdheid krijgen om bij 
een verslechtering van de financiële 
situatie of de solvabiliteit van een instelling 
in een vroeg stadium in te grijpen. De 
informatie die de afwikkelingsraad in deze 
fase van de nationale 
afwikkelingsautoriteiten of van de ECB 
ontvangt, zijn van groot belang voor de 
bepaling van de mogelijke maatregelen die 
hij ter voorbereiding van de afwikkeling 
van de betrokken instelling neemt. 

(25) Het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme moet de kaders 
van Richtlijn [ ] en het GTM volgen. De 
afwikkelingsraad moet derhalve de 
bevoegdheid krijgen om bij een 
verslechtering van de financiële situatie of 
de solvabiliteit van een instelling in een 
vroeg stadium in te grijpen. De informatie 
die de afwikkelingsraad in deze fase van de 
nationale afwikkelingsautoriteiten of van 
de ECB ontvangt, is van groot belang voor 
de bepaling van de mogelijke maatregelen 
die hij ter voorbereiding van de 
afwikkeling van de betrokken instelling 
neemt. 

Or. de 

Amendement  150 
Burkhard Balz 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 27 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om een verstoring van de financiële 
markt en de economie zoveel mogelijk te 
beperken, moet het afwikkelingsproces in 
een kort tijdsbestek worden doorgevoerd. 
De Commissie moet gedurende het gehele 
afwikkelingsproces toegang hebben tot de 
informatie die zij nodig acht om in het 
afwikkelingsproces met kennis van zaken 
een besluit te kunnen nemen. Wanneer de 
Commissie besluit om een instelling in 
afwikkeling te plaatsen, moet de 
afwikkelingsraad onmiddellijk een 
afwikkelingsregeling met een nadere 
uitwerking van de toe te passen 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden en het gebruik van 
eventuele financieringsregelingen 
vaststellen. 

(27) Om een verstoring van de financiële 
markt en de economie zoveel mogelijk te 
beperken, moet het afwikkelingsproces in 
een kort tijdsbestek worden doorgevoerd. 
De Commissie mag geen voortrekkersrol 
in het afwikkelingsproces spelen en mag 
niet bevoegd zijn om te besluiten een 
kredietinstelling in afwikkeling te plaatsen. 

Or. en 

Amendement  151 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 27 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om een verstoring van de financiële 
markt en de economie zoveel mogelijk te 
beperken, moet het afwikkelingsproces in 
een kort tijdsbestek worden doorgevoerd. 
De Commissie moet gedurende het gehele 
afwikkelingsproces toegang hebben tot de 
informatie die zij nodig acht om in het 
afwikkelingsproces met kennis van zaken 
een besluit te kunnen nemen. Wanneer de 
Commissie besluit om een instelling in 
afwikkeling te plaatsen, moet de 
afwikkelingsraad onmiddellijk een 
afwikkelingsregeling met een nadere 
uitwerking van de toe te passen 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden en het gebruik van 

(27) Om een verstoring van de financiële 
markt en de economie zoveel mogelijk te 
beperken, moet het afwikkelingsproces in 
een kort tijdsbestek worden doorgevoerd. 
De Commissie moet gedurende het gehele 
afwikkelingsproces toegang hebben tot de 
informatie die zij nodig acht voor 
doeleinden van regelgeving inzake 
staatssteun en ter meting van de gevolgen 
voor de interne markt als geheel, met 
inbegrip van informatie over eender welke 
lidstaat of onderneming die getroffen 
wordt door het GAM maar er geen deel 
van uitmaakt. Wanneer de ECB besluit om 
een instelling in afwikkeling te plaatsen, 
moet de afwikkelingsraad onmiddellijk een 
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eventuele financieringsregelingen 
vaststellen. 

afwikkelingsregeling met een nadere 
uitwerking van de toe te passen 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden en het gebruik van 
eventuele financieringsregelingen 
vaststellen. 

Or. en 

Amendement  152 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 27 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om een verstoring van de financiële 
markt en de economie zoveel mogelijk te 
beperken, moet het afwikkelingsproces in 
een kort tijdsbestek worden doorgevoerd. 
De Commissie moet gedurende het gehele 
afwikkelingsproces toegang hebben tot de 
informatie die zij nodig acht om in het 
afwikkelingsproces met kennis van zaken 
een besluit te kunnen nemen. Wanneer de 
Commissie besluit om een instelling in 
afwikkeling te plaatsen, moet de 
afwikkelingsraad onmiddellijk een 
afwikkelingsregeling met een nadere 
uitwerking van de toe te passen 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden en het gebruik van 
eventuele financieringsregelingen 
vaststellen. 

(27) Om een verstoring van de financiële 
markt en de economie zoveel mogelijk te 
beperken, moet het afwikkelingsproces in 
een kort tijdsbestek worden doorgevoerd. 
De afwikkelingsraad moet gedurende het 
gehele afwikkelingsproces toegang hebben 
tot de informatie die zij nodig acht om in 
het afwikkelingsproces met kennis van 
zaken een besluit te kunnen nemen. 
Wanneer de ECB besluit om een instelling 
in afwikkeling te plaatsen, moet de 
afwikkelingsraad samen met de nationale 
afwikkelingsautoriteiten van het land van 
herkomst, onmiddellijk een 
afwikkelingsregeling met een nadere 
uitwerking van de toe te passen 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden en het gebruik van 
eventuele financieringsregelingen 
vaststellen. 

Or. en 

Amendement  153 
Peter Simon 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 27 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om een verstoring van de financiële 
markt en de economie zoveel mogelijk te 
beperken, moet het afwikkelingsproces in 
een kort tijdsbestek worden doorgevoerd. 
De Commissie moet gedurende het gehele 
afwikkelingsproces toegang hebben tot de 
informatie die zij nodig acht om in het 
afwikkelingsproces met kennis van zaken 
een besluit te kunnen nemen. Wanneer de 
Commissie besluit om een instelling in 
afwikkeling te plaatsen, moet de 
afwikkelingsraad onmiddellijk een 
afwikkelingsregeling met een nadere 
uitwerking van de toe te passen 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden en het gebruik van 
eventuele financieringsregelingen 
vaststellen. 

(27) Om een verstoring van de financiële 
markt en de economie zoveel mogelijk te 
beperken, moet het afwikkelingsproces in 
een kort tijdsbestek worden doorgevoerd; 
de toegang van deposanten tot ten minste 
de gedekte deposito's moet zo snel 
mogelijk worden gewaarborgd, maar in 
ieder geval binnen de termijn waarin de 
toegang van de deposant tot de gedekte 
deposito's in het kader van een normale 
insolventieprocedure wordt gewaarborgd 
overeenkomstig Richtlijn […] van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de 
depositogarantiestelsels. De Commissie 
moet gedurende het gehele 
afwikkelingsproces toegang hebben tot de 
informatie die zij nodig acht om in het 
afwikkelingsproces met kennis van zaken 
een besluit te kunnen nemen. Wanneer de 
Commissie besluit om een instelling in 
afwikkeling te plaatsen, moet de 
afwikkelingsraad onmiddellijk een 
afwikkelingsregeling met een nadere 
uitwerking van de toe te passen 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden en het gebruik van 
eventuele financieringsregelingen 
vaststellen. De afwikkelingsraad moet 
daarbij nauw samenwerken met de ECB, 
de nationale bevoegde autoriteiten en 
afwikkelingsautoriteiten en de 
depositogarantiestelsels.  

Or. de 

Amendement  154 
Corien Wortmann-Kool 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 27 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om een verstoring van de financiële 
markt en de economie zoveel mogelijk te 

(27) Om een verstoring van de financiële 
markt en de economie zoveel mogelijk te 
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beperken, moet het afwikkelingsproces in 
een kort tijdsbestek worden doorgevoerd. 
De Commissie moet gedurende het gehele 
afwikkelingsproces toegang hebben tot de 
informatie die zij nodig acht om in het 
afwikkelingsproces met kennis van zaken 
een besluit te kunnen nemen. Wanneer de 
Commissie besluit om een instelling in 
afwikkeling te plaatsen, moet de 
afwikkelingsraad onmiddellijk een 
afwikkelingsregeling met een nadere 
uitwerking van de toe te passen 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden en het gebruik van 
eventuele financieringsregelingen 
vaststellen. 

beperken, moet het afwikkelingsproces in 
een kort tijdsbestek worden doorgevoerd. 
De Commissie moet gedurende het gehele 
afwikkelingsproces toegang hebben tot de 
informatie die zij nodig acht om in het 
afwikkelingsproces met kennis van zaken 
een besluit te kunnen nemen. Wanneer de 
Commissie besluit om het door de 
afwikkelingsraad genomen ontwerpbesluit 
om een instelling in afwikkeling te plaatsen 
goed te keuren, moet de afwikkelingsraad 
onmiddellijk een afwikkelingsregeling met 
een nadere uitwerking van de toe te passen 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden en het gebruik van 
eventuele financieringsregelingen 
vaststellen. 

Or. en 

Amendement  155 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 27 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om een verstoring van de financiële 
markt en de economie zoveel mogelijk te 
beperken, moet het afwikkelingsproces in 
een kort tijdsbestek worden doorgevoerd. 
De Commissie moet gedurende het gehele 
afwikkelingsproces toegang hebben tot de 
informatie die zij nodig acht om in het 
afwikkelingsproces met kennis van zaken 
een besluit te kunnen nemen. Wanneer de 
Commissie besluit om een instelling in 
afwikkeling te plaatsen, moet de 
afwikkelingsraad onmiddellijk een 
afwikkelingsregeling met een nadere 
uitwerking van de toe te passen 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden en het gebruik van 
eventuele financieringsregelingen 
vaststellen. 

(27) Om een verstoring van de financiële 
markt en de economie zoveel mogelijk te 
beperken, moet het afwikkelingsproces in 
een kort tijdsbestek worden doorgevoerd. 
De Commissie moet gedurende het gehele 
afwikkelingsproces toegang hebben tot de 
informatie die zij nodig acht om in het 
afwikkelingsproces met kennis van zaken 
een besluit te kunnen nemen. Wanneer de 
Commissie op basis van een aanbeveling 
van de afwikkelingsraad besluit om een 
instelling in afwikkeling te plaatsen, moet 
de afwikkelingsraad onmiddellijk, zoals 
voorgesteld in de aanbeveling, een 
afwikkelingsregeling met een nadere 
uitwerking van de toe te passen 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden en het gebruik van 
eventuele financieringsregelingen 
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vaststellen. 

Or. en 

Motivering 

De Commissie heeft recht op toegang tot informatie middels volwaardige deelname aan de 
afwikkelingsraad. Het is de afwikkelingsraad in de hoedanigheid van aparte rechtspersoon 
die elke situatie volgt en het is de afwikkelingsraad die als onafhankelijk, specifiek voor dit 
doel opgericht orgaan het besluit an sich neemt om een instelling al dan niet in afwikkeling te 
plaatsen. De Commissie is met het oog op de Verdragen van de Unie degene die het formele 
besluit neemt. 

Amendement  156 
Thomas Händel 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 28 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Liquidatie van een faillerende 
instelling volgens de normale 
insolventieprocedure kan de financiële 
stabiliteit in gevaar brengen, de verlening 
van essentiële diensten verstoren en de 
bescherming van deposanten aantasten. In 
een dergelijk geval is het in het algemeen 
belang om afwikkelingsinstrumenten toe te 
passen. De afwikkeling moet dus tot doel 
hebben de continuïteit van essentiële 
financiële diensten te waarborgen, de 
stabiliteit van het financiële stelsel te 
handhaven, het moreel risico te verkleinen 
door het beroep van faillerende instellingen 
op openbare financiële steun zoveel 
mogelijk te beperken, en de deposanten te 
beschermen. 

(28) Liquidatie van een faillerende 
instelling volgens de normale 
insolventieprocedure kan de financiële 
stabiliteit in gevaar brengen, de verlening 
van essentiële diensten verstoren en de 
bescherming van deposanten aantasten. In 
een dergelijk geval is het in het algemeen 
belang om afwikkelingsinstrumenten toe te 
passen. De afwikkeling moet dus tot doel 
hebben de continuïteit van essentiële 
financiële diensten te waarborgen, alsook 
de stabiliteit van het financiële stelsel te 
handhaven, het moreel risico te verkleinen 
door het beroep van faillerende instellingen 
op openbare financiële steun zoveel 
mogelijk te beperken, de deposanten te 
beschermen en bij te dragen aan 
duurzame en evenwichtige economische 
groei. 

Or. en 

Amendement  157 
Thomas Händel 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 29 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) De liquidatie van een insolvente 
instelling volgens een normale 
insolventieprocedure moet echter altijd 
worden overwogen voordat kan worden 
besloten de instelling als going concern te 
handhaven. Een insolvente instelling moet 
omwille van de financiële stabiliteit als 
going concern worden gehandhaafd, voor 
zover mogelijk met gebruik van 
particuliere middelen. Dat doel kan worden 
verwezenlijkt door verkoop aan of fusie 
met een koper uit de particuliere sector, 
door afschrijving van de passiva van de 
instelling, dan wel door omzetting van de 
schuld in eigen vermogen om een 
herkapitalisatie te bewerkstelligen. 

(29) De liquidatie van een insolvente 
instelling volgens een normale 
insolventieprocedure moet echter altijd 
worden overwogen voordat kan worden 
besloten de instelling als going concern te 
handhaven. Een insolvente instelling kan 
omwille van de financiële stabiliteit als 
going concern worden gehandhaafd met 
gebruik van particuliere middelen. Dat doel 
kan worden verwezenlijkt door verkoop 
aan of fusie met een koper uit de 
particuliere sector, door afschrijving van de 
passiva van de instelling, dan wel door 
omzetting van de schuld in eigen vermogen 
om een herkapitalisatie te bewerkstelligen. 

Or. en 

Amendement  158 
Thomas Händel 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 29 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (29 bis) De huidige economische crisis is 
voor een groot deel de schuld van de 
financiële sector; teveel spelers waren te 
groot geworden om failliet te kunnen 
gaan en moesten dan ook met publieke 
middelen worden gered. Tegen alle 
markteconomielogica in werden verliezen 
bij de samenleving neergelegd en winsten 
in particuliere zak gestoken. Er moet 
uitdrukkelijk worden herhaald dat de 
hoofdfunctie van financiële instellingen 
erin bestaat spaartegoeden naar 
productieve investeringen te geleiden. 
Maar deze functie is met de uitvinding 
van uiteenlopende giftige financiële 
instrumenten en als gevolg van dubieuze 
handelspraktijken waarbij er bijvoorbeeld 
exorbitant hoge winstdoelstellingen 
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werden vastgelegd, geheel naar de 
achtergrond gedrongen ten gunste van 
winstmaximalisatie op de korte termijn 
met slechts beperkte toegevoegde waarde 
voor de samenleving. Het is dan ook van 
cruciaal belang dat de financiële sector 
wordt afgebouwd tot zijn kernfuncties. 
Dat betekent dat instellingen die een 
dusdanige omvang hebben bereikt en 
dusdanig onderling verbonden zijn 
geraakt dat dit een systeemrisico inhoudt 
voor de werking van de economieën van 
individuele lidstaten of de EU als geheel, 
moeten worden afgewikkeld, omdat dit op 
de lange termijn evenwichtigere en 
duurzamere groei geeft. 

Or. en 

Amendement  159 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 30 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Bij het uitoefenen van 
afwikkelingsbevoegdheden moeten de 
Commissie en de afwikkelingsraad ervoor 
zorgen dat de aandeelhouders en 
crediteuren een passend aandeel van de 
verliezen dragen, dat het bestuur wordt 
vervangen, dat de kosten van de 
afwikkeling van de instelling zoveel 
mogelijk worden beperkt en dat alle 
crediteuren van een insolvente instelling 
die tot dezelfde categorie behoren op 
dezelfde manier worden behandeld. 

(30) Bij het uitoefenen van 
afwikkelingsbevoegdheden moet de 
afwikkelingsraad ervoor zorgen dat de 
aandeelhouders en crediteuren een passend 
aandeel van de verliezen dragen, dat het 
bestuur wordt vervangen of aangevuld met 
bijzondere bestuurders, dat de kosten van 
de afwikkeling van de instelling zoveel 
mogelijk worden beperkt en dat alle 
crediteuren van een insolvente instelling 
die tot dezelfde categorie behoren op 
dezelfde manier worden behandeld. 

Or. en 

Amendement  160 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 30 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Bij het uitoefenen van 
afwikkelingsbevoegdheden moeten de 
Commissie en de afwikkelingsraad ervoor 
zorgen dat de aandeelhouders en 
crediteuren een passend aandeel van de 
verliezen dragen, dat het bestuur wordt 
vervangen, dat de kosten van de 
afwikkeling van de instelling zoveel 
mogelijk worden beperkt en dat alle 
crediteuren van een insolvente instelling 
die tot dezelfde categorie behoren op 
dezelfde manier worden behandeld. 

(30) Bij het uitoefenen van 
afwikkelingsbevoegdheden moeten de 
afwikkelingsraad en de nationale 
autoriteiten ervoor zorgen dat de 
aandeelhouders en crediteuren een passend 
aandeel van de verliezen dragen, dat het 
bestuur wordt vervangen, dat de kosten van 
de afwikkeling van de instelling zoveel 
mogelijk worden beperkt en dat alle 
crediteuren van een insolvente instelling 
die tot dezelfde categorie behoren op 
dezelfde manier worden behandeld. 

Or. en 

Amendement  161 
Thomas Händel 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 31 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) De beperkingen van de rechten van 
aandeelhouders en crediteuren moeten in 
overeenstemming zijn met artikel 52 van 
het Handvest van de grondrechten. De 
afwikkelingsinstrumenten dienen daarom 
alleen te worden toegepast op instellingen 
die failleren of waarschijnlijk zullen 
failleren, en alleen wanneer zulks 
noodzakelijk is om de doelstelling van 
financiële stabiliteit in het algemeen belang 
na te streven. Afwikkelingsinstrumenten 
dienen met name te worden toegepast 
wanneer de instelling niet volgens een 
normale insolventieprocedure kan worden 
geliquideerd zonder het financiële stelsel 
te destabiliseren, wanneer de maatregelen 
noodzakelijk zijn om de snelle overdracht 
en continuïteit van systeemkritische 
functies te verzekeren, en wanneer er 
geen redelijk vooruitzicht is op een 
alternatieve oplossing vanuit de 
particuliere sector, zoals een zodanige 

(31) De afwikkelingsinstrumenten dienen 
te worden toegepast op instellingen die 
failleren of waarschijnlijk zullen failleren, 
of op instellingen die een bepaalde 
kritieke omvang hebben bereikt, en alleen 
wanneer zulks noodzakelijk is om de 
doelstellingen van financiële stabiliteit en 
duurzame en evenwichtige economische 
groei in het algemeen belang na te streven. 
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kapitaalverhoging door de bestaande 
aandeelhouders of door een derde dat de 
levensvatbaarheid van de instelling 
volledig wordt hersteld. 

Or. en 

Amendement  162 
Thomas Händel 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 32 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Er mag niet onevenredig worden 
ingegrepen in de eigendomsrechten. 
Getroffen aandeelhouders en crediteuren 
mogen bijgevolg geen grotere verliezen 
lijden dan de verliezen die zij zouden 
hebben geleden als de instelling op het 
moment van het nemen van het 
afwikkelingsbesluit zou zijn geliquideerd. 
In geval van een gedeeltelijke overdracht 
van activa van een instelling in afwikkeling 
aan een particuliere koper of aan een 
bruginstelling, dient het resterende deel 
van de instelling in afwikkeling volgens 
een normale insolventieprocedure te 
worden geliquideerd. Om de bestaande 
aandeelhouders en crediteuren van de 
instelling tijdens de liquidatieprocedure te 
beschermen, moeten zij het recht hebben 
om ter betaling van hun vorderingen niet 
minder te ontvangen dan het bedrag dat zij 
naar schatting zouden hebben 
teruggekregen indien de gehele instelling 
volgens de normale insolventieprocedure 
zou zijn geliquideerd. 

(32) Ingrepen in de eigendomsrechten 
mogen niet onevenredig zijn en moeten te 
allen tijde de bescherming van het 
algemeen belang dienen. Getroffen 
aandeelhouders en crediteuren mogen 
bijgevolg geen grotere verliezen lijden dan 
de verliezen die zij zouden hebben geleden 
als de instelling op het moment van het 
nemen van het afwikkelingsbesluit zou zijn 
geliquideerd. In geval van een gedeeltelijke 
overdracht van activa van een instelling in 
afwikkeling aan een particuliere koper of 
aan een bruginstelling, dient het resterende 
deel van de instelling in afwikkeling 
volgens een normale insolventieprocedure 
te worden geliquideerd. Om de bestaande 
aandeelhouders en crediteuren van de 
instelling tijdens de liquidatieprocedure te 
beschermen, moeten zij het recht hebben 
om ter betaling van hun vorderingen niet 
minder te ontvangen dan het bedrag dat zij 
naar schatting zouden hebben 
teruggekregen indien de gehele instelling 
volgens de normale insolventieprocedure 
zou zijn geliquideerd. 

Or. en 

Amendement  163 
Peter Simon 
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Voorstel voor een verordening 
Overweging 32 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Er mag niet onevenredig worden 
ingegrepen in de eigendomsrechten. 
Getroffen aandeelhouders en crediteuren 
mogen bijgevolg geen grotere verliezen 
lijden dan de verliezen die zij zouden 
hebben geleden als de instelling op het 
moment van het nemen van het 
afwikkelingsbesluit zou zijn geliquideerd. 
In geval van een gedeeltelijke overdracht 
van activa van een instelling in afwikkeling 
aan een particuliere koper of aan een 
bruginstelling, dient het resterende deel 
van de instelling in afwikkeling volgens 
een normale insolventieprocedure te 
worden geliquideerd. Om de bestaande 
aandeelhouders en crediteuren van de 
instelling tijdens de liquidatieprocedure te 
beschermen, moeten zij het recht hebben 
om ter betaling van hun vorderingen niet 
minder te ontvangen dan het bedrag dat zij 
naar schatting zouden hebben 
teruggekregen indien de gehele instelling 
volgens de normale insolventieprocedure 
zou zijn geliquideerd. 

(32) Er mag niet onevenredig worden 
ingegrepen in de eigendomsrechten. 
Getroffen aandeelhouders en crediteuren 
mogen bijgevolg geen grotere verliezen 
lijden dan de verliezen die zij zouden 
hebben geleden als de instelling op het 
moment van het nemen van het 
afwikkelingsbesluit zou zijn geliquideerd. 
In geval van een gedeeltelijke overdracht 
van activa van een instelling in afwikkeling 
aan een particuliere koper of aan een 
bruginstelling, dient het resterende deel 
van de instelling in afwikkeling volgens 
een normale insolventieprocedure te 
worden geliquideerd. Om de bestaande 
aandeelhouders en crediteuren van de 
instelling tijdens de liquidatieprocedure te 
beschermen, moeten zij het recht hebben 
om ter betaling van hun vorderingen niet 
minder te ontvangen dan het bedrag dat zij 
naar schatting zouden hebben 
teruggekregen indien de gehele instelling 
volgens de normale insolventieprocedure 
zou zijn geliquideerd. Bij de uitoefening 
van de bevoegdheid tot het omzetten van 
schuldinstrumenten in eigen vermogen in 
het kader van het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector moet 
rekening worden gehouden met de 
rechtsvorm van de instelling, aangezien 
een omzetting van vorderingen of 
schuldinstrumenten in eigen vermogen 
niet altijd zinvol is, bijvoorbeeld in het 
geval van aandelen in een coöperatie. 

Or. de 

Motivering 

Een omzetting van vorderingen of schuldinstrumenten in eigen vermogen kan vanwege de 
rechtsvorm niet zinvol zijn, omdat deze belangen niet fungibel zijn (bijvoorbeeld in het geval 
van aandelen in een coöperatie). 
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Amendement  164 
Marianne Thyssen 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 34 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) Het is belangrijk dat de verliezen bij 
het failleren van de instelling worden 
onderkend. Het leidend beginsel voor de 
waardering van activa en passiva van 
faillerende instellingen moet hun 
marktwaarde zijn op het moment dat de 
afwikkelingsinstrumenten worden 
toegepast, voor zover de markten correct 
functioneren. Als de markten in belangrijke 
mate verstoord zijn, moet de waardering 
worden uitgevoerd aan de hand van de naar 
behoren gerechtvaardigde economische 
waarde van de activa en passiva op lange 
termijn. Het moet mogelijk zijn dat de 
afwikkelingsraad in spoedeisende situaties 
een snelle voorlopige waardering van de 
activa en passiva van een faillerende 
instelling uitvoert die geldig moet blijven 
zolang er nog geen onafhankelijke 
waardering is verricht. 

(34) Het is belangrijk dat de verliezen bij 
het failleren van de instelling worden 
onderkend. Het leidend beginsel voor de 
waardering van activa en passiva van 
faillerende instellingen moet hun 
marktwaarde zijn op het moment dat de 
afwikkelingsinstrumenten worden 
toegepast, voor zover de markten efficiënt 
functioneren. Als de markten in belangrijke 
mate verstoord zijn, moet de waardering 
worden uitgevoerd aan de hand van de naar 
behoren gerechtvaardigde economische 
waarde van de activa en passiva op lange 
termijn. Het moet mogelijk zijn dat de 
afwikkelingsraad in spoedeisende situaties 
een snelle voorlopige waardering van de 
activa en passiva van een faillerende 
instelling uitvoert die geldig moet blijven 
zolang er nog geen onafhankelijke 
waardering is verricht. 

Or. nl 

Amendement  165 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 36 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) De Commissie moet, afhankelijk van 
de omstandigheden van de zaak, het kader 
voor de te nemen afwikkelingsmaatregelen 
verschaffen en moet alle te gebruiken 
afwikkelingsinstrumenten kunnen 
aanwijzen. Binnen dit duidelijke en 
nauwkeurige kader moet de 
afwikkelingsraad besluiten over de 
concrete uitwerking van de 

(36) De afwikkelingsraad moet in 
samenwerking met de nationale 
afwikkelingsautoriteiten, afhankelijk van 
de omstandigheden van de zaak, het kader 
voor de te nemen afwikkelingsmaatregelen 
verschaffen en moet alle te gebruiken 
afwikkelingsinstrumenten kunnen 
aanwijzen. Binnen dit duidelijke en 
nauwkeurige kader moet de 
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afwikkelingsregeling. De desbetreffende 
afwikkelingsinstrumenten moeten het 
instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de 
bruginstelling, het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector, en het 
instrument van afsplitsing van activa 
omvatten, dat wil zeggen de instrumenten 
waarin eveneens is voorzien bij 
Richtlijn [ ]. Aan de hand van het kader 
moet ook kunnen worden beoordeeld of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan. 

afwikkelingsraad besluiten over de 
concrete uitwerking van de 
afwikkelingsregeling. De desbetreffende 
afwikkelingsinstrumenten moeten het 
instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de 
bruginstelling, het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector, en het 
instrument van afsplitsing van activa 
omvatten, dat wil zeggen de instrumenten 
waarin eveneens is voorzien bij 
Richtlijn [ ]. Aan de hand van het kader 
moet ook kunnen worden beoordeeld of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan. 

Or. en 

Amendement  166 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 36 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) De Commissie moet, afhankelijk van 
de omstandigheden van de zaak, het kader 
voor de te nemen afwikkelingsmaatregelen 
verschaffen en moet alle te gebruiken 
afwikkelingsinstrumenten kunnen 
aanwijzen. Binnen dit duidelijke en 
nauwkeurige kader moet de 
afwikkelingsraad besluiten over de 
concrete uitwerking van de 
afwikkelingsregeling. De desbetreffende 
afwikkelingsinstrumenten moeten het 
instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de 
bruginstelling, het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector, en het 
instrument van afsplitsing van activa 
omvatten, dat wil zeggen de instrumenten 
waarin eveneens is voorzien bij 
Richtlijn [ ]. Aan de hand van het kader 
moet ook kunnen worden beoordeeld of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 

(36) De afwikkelingsraad moet, 
overeenkomstig de afwikkelingsplannen 
van de desbetreffende entiteiten alsook 
afhankelijk van de omstandigheden van de 
zaak, het kader voor de te nemen 
afwikkelingsmaatregelen verschaffen en 
moet alle te gebruiken 
afwikkelingsinstrumenten kunnen 
aanwijzen. Binnen dit duidelijke en 
nauwkeurige kader moet de 
afwikkelingsraad besluiten over de 
concrete uitwerking van de 
afwikkelingsregeling. De desbetreffende 
afwikkelingsinstrumenten moeten het 
instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de 
bruginstelling, het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector, en het 
instrument van afsplitsing van activa 
omvatten, dat wil zeggen de instrumenten 
waarin eveneens is voorzien bij 
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en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan. 

Richtlijn [ ]. Aan de hand van het kader 
moet ook kunnen worden beoordeeld of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan. 

Or. en 

Amendement  167 
Sari Essayah 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 36 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) De Commissie moet, afhankelijk van 
de omstandigheden van de zaak, het kader 
voor de te nemen afwikkelingsmaatregelen 
verschaffen en moet alle te gebruiken 
afwikkelingsinstrumenten kunnen 
aanwijzen. Binnen dit duidelijke en 
nauwkeurige kader moet de 
afwikkelingsraad besluiten over de 
concrete uitwerking van de 
afwikkelingsregeling. De desbetreffende 
afwikkelingsinstrumenten moeten het 
instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de 
bruginstelling, het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector, en het 
instrument van afsplitsing van activa 
omvatten, dat wil zeggen de instrumenten 
waarin eveneens is voorzien bij 
Richtlijn [ ]. Aan de hand van het kader 
moet ook kunnen worden beoordeeld of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan. 

(36) De Commissie en de Raad moeten, 
afhankelijk van de omstandigheden van de 
zaak, het kader voor de te nemen 
afwikkelingsmaatregelen verschaffen en 
moet alle te gebruiken 
afwikkelingsinstrumenten kunnen 
aanwijzen. Binnen dit duidelijke en 
nauwkeurige kader moet de 
afwikkelingsraad besluiten over de 
concrete uitwerking van de 
afwikkelingsregeling. De desbetreffende 
afwikkelingsinstrumenten moeten het 
instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de 
bruginstelling, het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector, en het 
instrument van afsplitsing van activa 
omvatten, dat wil zeggen de instrumenten 
waarin eveneens is voorzien bij 
Richtlijn [ ]. Aan de hand van het kader 
moet ook kunnen worden beoordeeld of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan. 

Or. en 

Amendement  168 
Corien Wortmann-Kool 
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Voorstel voor een verordening 
Overweging 36 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) De Commissie moet, afhankelijk van 
de omstandigheden van de zaak, het kader 
voor de te nemen afwikkelingsmaatregelen 
verschaffen en moet alle te gebruiken 
afwikkelingsinstrumenten kunnen 
aanwijzen. Binnen dit duidelijke en 
nauwkeurige kader moet de 
afwikkelingsraad besluiten over de 
concrete uitwerking van de 
afwikkelingsregeling. De desbetreffende 
afwikkelingsinstrumenten moeten het 
instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de 
bruginstelling, het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector, en het 
instrument van afsplitsing van activa 
omvatten, dat wil zeggen de instrumenten 
waarin eveneens is voorzien bij 
Richtlijn [ ]. Aan de hand van het kader 
moet ook kunnen worden beoordeeld of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan. 

(36) De Commissie moet op basis van een 
door de afwikkelingsraad opgesteld 
ontwerpbesluit en afhankelijk van de 
omstandigheden van de zaak, het kader 
voor de te nemen afwikkelingsmaatregelen 
verschaffen en moet alle te gebruiken 
afwikkelingsinstrumenten kunnen 
aanwijzen. Binnen dit duidelijke en 
nauwkeurige kader moet de 
afwikkelingsraad besluiten over de 
concrete uitwerking van de 
afwikkelingsregeling. De desbetreffende 
afwikkelingsinstrumenten moeten het 
instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de 
bruginstelling, het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector, en het 
instrument van afsplitsing van activa 
omvatten, dat wil zeggen de instrumenten 
waarin eveneens is voorzien bij 
Richtlijn [ ]. Aan de hand van het kader 
moet ook kunnen worden beoordeeld of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan. 

Or. en 

Amendement  169 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 36 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) De Commissie moet, afhankelijk van 
de omstandigheden van de zaak, het kader 
voor de te nemen afwikkelingsmaatregelen 
verschaffen en moet alle te gebruiken 
afwikkelingsinstrumenten kunnen 
aanwijzen. Binnen dit duidelijke en 
nauwkeurige kader moet de 

(36) De Commissie moet na ontvangst van 
een aanbeveling van de afwikkelingsraad 
alsook afhankelijk van de omstandigheden 
van de zaak, het kader voor de te nemen 
afwikkelingsmaatregelen verschaffen en 
moet alle te gebruiken 
afwikkelingsinstrumenten kunnen 
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afwikkelingsraad besluiten over de 
concrete uitwerking van de 
afwikkelingsregeling. De desbetreffende 
afwikkelingsinstrumenten moeten het 
instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de 
bruginstelling, het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector, en het 
instrument van afsplitsing van activa 
omvatten, dat wil zeggen de instrumenten 
waarin eveneens is voorzien bij 
Richtlijn [ ]. Aan de hand van het kader 
moet ook kunnen worden beoordeeld of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan. 

aanwijzen. Binnen dit duidelijke en 
nauwkeurige kader moet de 
afwikkelingsraad besluiten over de 
concrete uitwerking van de 
afwikkelingsregeling. De desbetreffende 
afwikkelingsinstrumenten moeten het 
instrument van verkoop van de 
onderneming, het instrument van de 
bruginstelling, het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector, en het 
instrument van afsplitsing van activa 
omvatten, dat wil zeggen de instrumenten 
waarin eveneens is voorzien bij 
Richtlijn [ ]. Aan de hand van het kader 
moet ook kunnen worden beoordeeld of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan. 

Or. en 

Amendement  170 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 37 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) Het instrument van verkoop van de 
onderneming moet het mogelijk maken de 
instelling of delen van de 
bedrijfsactiviteiten daarvan aan een of 
meer kopers te verkopen, zonder 
toestemming van de aandeelhouders. 

(37) Het instrument van verkoop van de 
onderneming moet het overeenkomstig de 
richtlijn inzake herstel en afwikkeling van 
banken mogelijk maken de instelling of 
delen van de bedrijfsactiviteiten daarvan 
aan een of meer kopers te verkopen, zonder 
toestemming van de aandeelhouders. 

Or. en 

Amendement  171 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 38 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(38) Het instrument van afsplitsing van 
activa moet de autoriteiten in staat stellen 
dubieuze of probleemactiva over te dragen 
aan een afzonderlijk vehikel. Dit 
instrument mag alleen worden gebruikt in 
combinatie met andere instrumenten om 
een onbedoeld concurrentievoordeel voor 
de faillerende instelling te vermijden. 

(38) Het instrument van afsplitsing van 
activa moet overeenkomstig de richtlijn 
inzake herstel en afwikkeling van banken 
de autoriteiten in staat stellen dubieuze of 
probleemactiva over te dragen aan een 
afzonderlijk vehikel. Dit instrument mag 
alleen worden gebruikt in combinatie met 
andere instrumenten om een onbedoeld 
concurrentievoordeel voor de faillerende 
instelling te vermijden. 

Or. en 

Amendement  172 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 39 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) Een doeltreffende 
afwikkelingsregeling moet de kosten van 
de afwikkeling van een faillerende 
instelling die door de belastingbetalers 
worden gedragen, zoveel mogelijk 
beperken. Zij dient er tevens voor te zorgen 
dat ook grote systeemrelevante instellingen 
kunnen worden afgewikkeld zonder dat 
zulks de financiële stabiliteit in gevaar 
brengt. Het instrument van de inbreng van 
de particuliere sector bereikt die 
doelstelling door ervoor te zorgen dat de 
aandeelhouders en crediteuren van de 
entiteit passende verliezen lijden en een 
passend deel van die kosten dragen. Te 
dien einde moeten, overeenkomstig de 
aanbeveling van de Raad voor financiële 
stabiliteit, wettelijke 
schuldafschrijvingsbevoegdheden in het 
afwikkelingskader worden opgenomen als 
extra mogelijkheid die in combinatie met 
andere afwikkelingsinstrumenten kan 
worden aangewend. 

(39) Een doeltreffende 
afwikkelingsregeling moet de kosten van 
de afwikkeling van een faillerende 
instelling die door de belastingbetalers 
worden gedragen, zoveel mogelijk 
beperken. Zij dient er tevens voor te zorgen 
dat ook grote systeemrelevante instellingen 
kunnen worden afgewikkeld zonder dat 
zulks de financiële stabiliteit in gevaar 
brengt. Het instrument van de inbreng van 
de particuliere sector bereikt die 
doelstelling door ervoor te zorgen dat de 
aandeelhouders en crediteuren van de 
entiteit passende verliezen lijden en een 
passend deel van die kosten dragen. Te 
dien einde moeten, overeenkomstig de 
aanbeveling van de Raad voor financiële 
stabiliteit, wettelijke 
schuldafschrijvingsbevoegdheden in het 
afwikkelingskader worden opgenomen als 
instrument van eerste keuze dat in 
combinatie met andere 
afwikkelingsinstrumenten kan worden 



 

AM\1006888NL.doc 71/187 PE521.747v01-00 

 NL 

aangewend. 

Or. en 

Amendement  173 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 40 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) Om te zorgen voor de flexibiliteit die 
noodzakelijk is om verliezen aan de 
crediteuren in diverse omstandigheden toe 
te rekenen, verdient het aanbeveling dat het 
instrument van de inbreng van de 
particuliere sector kan worden toegepast 
zowel wanneer het de bedoeling is de 
faillerende instelling als going concern af 
te wikkelen indien er een realistisch 
vooruitzicht is dat de levensvatbaarheid 
van de instelling kan worden hersteld, als 
wanneer systeemkritische diensten aan een 
bruginstelling worden overgedragen en de 
activiteiten van het resterende deel van de 
instelling worden gestaakt en de instelling 
wordt geliquideerd. 

(40) Om te zorgen voor de flexibiliteit die 
noodzakelijk is om verliezen aan de 
crediteuren in diverse omstandigheden toe 
te rekenen, verdient het overeenkomstig de 
richtlijn inzake herstel en afwikkeling van 
banken [ ] aanbeveling dat het instrument 
van de inbreng van de particuliere sector 
kan worden toegepast zowel wanneer het 
de bedoeling is de faillerende instelling als 
going concern af te wikkelen indien er een 
realistisch vooruitzicht is dat de 
levensvatbaarheid van de instelling kan 
worden hersteld, als wanneer 
systeemkritische diensten aan een 
bruginstelling worden overgedragen en de 
activiteiten van het resterende deel van de 
instelling worden gestaakt en de instelling 
wordt geliquideerd. 

Or. en 

Amendement  174 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 41 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(41) Indien het instrument van de inbreng 
van de particuliere sector wordt toegepast 
met de bedoeling het kapitaal van de 
faillerende instelling te herstellen zodat 
deze als going concern actief kan blijven, 
moet de afwikkeling door middel van 

(41) Indien het instrument van de inbreng 
van de particuliere sector wordt toegepast 
met de bedoeling het kapitaal van de 
faillerende instelling te herstellen zodat 
deze als going concern actief kan blijven, 
moet zoals voorzien in de richtlijn inzake 
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inbreng van de particuliere sector altijd 
vergezeld gaan van een vervanging van het 
bestuur en een daarop aansluitende 
zodanige herstructurering van de instelling 
en haar activiteiten dat de redenen voor het 
failleren worden aangepakt. Deze 
herstructurering moet worden 
verwezenlijkt door uitvoering van een 
bedrijfssaneringsplan. 

herstel en afwikkeling van banken [ ] de 
afwikkeling door middel van inbreng van 
de particuliere sector altijd vergezeld gaan 
van een vervanging van het bestuur en een 
daarop aansluitende zodanige 
herstructurering van de instelling en haar 
activiteiten dat de redenen voor het 
failleren worden aangepakt. Deze 
herstructurering moet worden 
verwezenlijkt door uitvoering van een 
bedrijfssaneringsplan. 

Or. en 

Amendement  175 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 42 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) Het is niet gepast om het instrument 
van de inbreng van de particuliere sector 
toe te passen op vorderingen voor zover die 
gedekt zijn, een onderpand hebben of 
anderszins zijn gegarandeerd. Om ervoor te 
zorgen dat het instrument van de inbreng 
van de particuliere sector doeltreffend is en 
zijn doelstellingen bereikt, is het echter 
wenselijk dat het kan worden toegepast op 
een zo breed mogelijk scala aan ongedekte 
verplichtingen van een faillerende 
instelling. Het is niettemin passend om 
bepaalde soorten ongedekte passiva van het 
toepassingsgebied van het instrument van 
de inbreng van de particuliere sector uit te 
sluiten. Met het oog op de openbare orde 
en de doeltreffende afwikkeling mag het 
instrument van de inbreng van de 
particuliere sector niet worden toegepast op 
deposito's die op grond van 
Richtlijn 94/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad15 beschermd zijn, op 
verplichtingen jegens werknemers van de 
faillerende instelling of op commerciële 
vorderingen die betrekking hebben op 
goederen en diensten die nodig zijn voor 

(42) Het is overeenkomstig de richtlijn 
inzake herstel en afwikkeling van banken 
[ ] niet gepast om het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector toe te 
passen op vorderingen voor zover die 
gedekt zijn, een onderpand hebben of 
anderszins zijn gegarandeerd. Om ervoor te 
zorgen dat het instrument van de inbreng 
van de particuliere sector doeltreffend is en 
zijn doelstellingen bereikt, is het echter 
wenselijk dat het kan worden toegepast op 
een zo breed mogelijk scala aan ongedekte 
verplichtingen van een faillerende 
instelling. Het is niettemin passend om 
bepaalde soorten ongedekte passiva van het 
toepassingsgebied van het instrument van 
de inbreng van de particuliere sector uit te 
sluiten. Met het oog op de openbare orde 
en de doeltreffende afwikkeling mag het 
instrument van de inbreng van de 
particuliere sector niet worden toegepast op 
deposito's die op grond van 
Richtlijn 94/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad15 beschermd zijn, op 
verplichtingen jegens werknemers van de 
faillerende instelling of op commerciële 
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het dagelijks functioneren van de 
instelling. 

vorderingen die betrekking hebben op 
goederen en diensten die nodig zijn voor 
het dagelijks functioneren van de 
instelling. 

__________________ __________________ 
15 Richtlijn 94/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 1994 
inzake de depositogarantiestelsels. PB L 
135 van 31.5.1994, blz. 5-14. 

15 Richtlijn 94/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 1994 
inzake de depositogarantiestelsels. PB L 
135 van 31.5.1994, blz. 5-14. 

Or. en 

Amendement  176 
Nuno Melo 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 42 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) Het is niet gepast om het instrument 
van de inbreng van de particuliere sector 
toe te passen op vorderingen voor zover die 
gedekt zijn, een onderpand hebben of 
anderszins zijn gegarandeerd. Om ervoor te 
zorgen dat het instrument van de inbreng 
van de particuliere sector doeltreffend is en 
zijn doelstellingen bereikt, is het echter 
wenselijk dat het kan worden toegepast op 
een zo breed mogelijk scala aan ongedekte 
verplichtingen van een faillerende 
instelling. Het is niettemin passend om 
bepaalde soorten ongedekte passiva van het 
toepassingsgebied van het instrument van 
de inbreng van de particuliere sector uit te 
sluiten. Met het oog op de openbare orde 
en de doeltreffende afwikkeling mag het 
instrument van de inbreng van de 
particuliere sector niet worden toegepast op 
deposito's die op grond van 
Richtlijn 94/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad15 beschermd zijn, 
op verplichtingen jegens werknemers van 
de faillerende instelling of op commerciële 
vorderingen die betrekking hebben op 
goederen en diensten die nodig zijn voor 
het dagelijks functioneren van de 

(42) Het is niet gepast om het instrument 
van de inbreng van de particuliere sector 
toe te passen op vorderingen voor zover die 
gedekt zijn, een onderpand hebben of 
anderszins zijn gegarandeerd. Om ervoor te 
zorgen dat het instrument van de inbreng 
van de particuliere sector doeltreffend is en 
zijn doelstellingen bereikt, is het echter 
wenselijk dat het kan worden toegepast op 
een zo breed mogelijk scala aan ongedekte 
verplichtingen van een faillerende 
instelling. Het is niettemin passend om 
bepaalde soorten ongedekte passiva van het 
toepassingsgebied van het instrument van 
de inbreng van de particuliere sector uit te 
sluiten. Met het oog op de openbare orde 
en de doeltreffende afwikkeling kan het 
instrument van de inbreng van de 
particuliere sector niet worden toegepast op 
alle deposito's, ongeacht hun aard of 
waarde, op verplichtingen jegens 
werknemers van de faillerende instelling of 
op commerciële vorderingen die 
betrekking hebben op goederen en diensten 
die nodig zijn voor het dagelijks 
functioneren van de instelling. 
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instelling.  

__________________  
15 PB L 135 van 31.5.1994, blz. 5-14.  

Or. pt 

Amendement  177 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 42 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) Het is niet gepast om het instrument 
van de inbreng van de particuliere sector 
toe te passen op vorderingen voor zover die 
gedekt zijn, een onderpand hebben of 
anderszins zijn gegarandeerd. Om ervoor te 
zorgen dat het instrument van de inbreng 
van de particuliere sector doeltreffend is en 
zijn doelstellingen bereikt, is het echter 
wenselijk dat het kan worden toegepast op 
een zo breed mogelijk scala aan ongedekte 
verplichtingen van een faillerende 
instelling. Het is niettemin passend om 
bepaalde soorten ongedekte passiva van het 
toepassingsgebied van het instrument van 
de inbreng van de particuliere sector uit te 
sluiten. Met het oog op de openbare orde 
en de doeltreffende afwikkeling mag het 
instrument van de inbreng van de 
particuliere sector niet worden toegepast op 
deposito's die op grond van 
Richtlijn 94/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad15 beschermd zijn, op 
verplichtingen jegens werknemers van de 
faillerende instelling of op commerciële 
vorderingen die betrekking hebben op 
goederen en diensten die nodig zijn voor 
het dagelijks functioneren van de 
instelling. 

(42) Het is niet gepast om het instrument 
van de inbreng van de particuliere sector 
toe te passen op vorderingen voor zover die 
gedekt zijn, een onderpand hebben of 
anderszins zijn gegarandeerd. Om ervoor te 
zorgen dat het instrument van de inbreng 
van de particuliere sector doeltreffend is en 
zijn doelstellingen bereikt, is het echter 
wenselijk dat het kan worden toegepast op 
een zo breed mogelijk scala aan ongedekte 
verplichtingen van een faillerende 
instelling. Het is niettemin passend om 
bepaalde soorten ongedekte passiva van het 
toepassingsgebied van het instrument van 
de inbreng van de particuliere sector uit te 
sluiten. Met het oog op de openbare orde 
en de doeltreffende afwikkeling mag het 
instrument van de inbreng van de 
particuliere sector niet worden toegepast op 
deposito's die op grond van 
Richtlijn 94/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad15 beschermd zijn, op 
verplichtingen jegens werknemers van de 
faillerende instelling, op gedekte obligaties 
of op commerciële vorderingen die 
betrekking hebben op goederen en diensten 
die nodig zijn voor het dagelijks 
functioneren van de instelling. 

__________________ __________________ 
15 Richtlijn 94/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 1994 
inzake de depositogarantiestelsels. PB L 

15 Richtlijn 94/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 1994 
inzake de depositogarantiestelsels. PB L 
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135 van 31.5.1994, blz. 5-14. 135 van 31.5.1994, blz. 5-14. 

Or. en 

Amendement  178 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 43 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(43) Deposanten met deposito's die door 
een depositogarantiestelsel zijn 
gewaarborgd, mogen niet onder de 
toepassing van het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector vallen. 
Het depositogarantiestelsel draagt echter 
bij tot de financiering van het 
afwikkelingsproces voor zover dat 
noodzakelijk zou zijn geweest om de 
deposanten schadeloos te stellen. De 
uitoefening van de bevoegdheid om een 
inbreng van de particuliere sector te eisen, 
zou er immers voor zorgen dat deposanten 
toegang tot hun deposito's blijven hebben, 
wat de belangrijkste reden is waarom 
depositogarantiestelsels zijn opgezet. 
Mocht in dergelijke gevallen niet in de 
betrokkenheid van deze stelsels zijn 
voorzien, dan zou dat een 
ongerechtvaardigd voordeel betekenen ten 
opzichte van de overige crediteuren die wel 
door de uitoefening van de bevoegdheden 
van de afwikkelingsautoriteit worden 
geraakt. 

(43) Deposanten met deposito's die door 
een depositogarantiestelsel zijn 
gewaarborgd, mogen overeenkomstig de 
richtlijn inzake herstel en afwikkeling van 
banken [ ] niet onder de toepassing van het 
instrument van de inbreng van de 
particuliere sector vallen. Het 
depositogarantiestelsel draagt echter bij tot 
de financiering van het afwikkelingsproces 
voor zover dat noodzakelijk zou zijn 
geweest om de deposanten schadeloos te 
stellen. De uitoefening van de bevoegdheid 
om een inbreng van de particuliere sector 
te eisen, zou er immers voor zorgen dat 
deposanten toegang tot hun deposito's 
blijven hebben, wat de belangrijkste reden 
is waarom depositogarantiestelsels zijn 
opgezet. Mocht in dergelijke gevallen niet 
in de betrokkenheid van deze stelsels zijn 
voorzien, dan zou dat een 
ongerechtvaardigd voordeel betekenen ten 
opzichte van de overige crediteuren die wel 
door de uitoefening van de bevoegdheden 
van de afwikkelingsautoriteit worden 
geraakt. 

Or. en 

Amendement  179 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 43 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(43) Deposanten met deposito's die door 
een depositogarantiestelsel zijn 
gewaarborgd, mogen niet onder de 
toepassing van het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector vallen. 
Het depositogarantiestelsel draagt echter 
bij tot de financiering van het 
afwikkelingsproces voor zover dat 
noodzakelijk zou zijn geweest om de 
deposanten schadeloos te stellen. De 
uitoefening van de bevoegdheid om een 
inbreng van de particuliere sector te eisen, 
zou er immers voor zorgen dat deposanten 
toegang tot hun deposito's blijven hebben, 
wat de belangrijkste reden is waarom 
depositogarantiestelsels zijn opgezet. 
Mocht in dergelijke gevallen niet in de 
betrokkenheid van deze stelsels zijn 
voorzien, dan zou dat een 
ongerechtvaardigd voordeel betekenen ten 
opzichte van de overige crediteuren die 
wel door de uitoefening van de 
bevoegdheden van de 
afwikkelingsautoriteit worden geraakt. 

(43) Deposanten met deposito's die door 
een depositogarantiestelsel zijn 
gewaarborgd alsook het 
depositogarantiestelsel zelf mogen niet 
onder de toepassing van het instrument van 
de inbreng van de particuliere sector 
vallen. De uitoefening van de bevoegdheid 
om een inbreng van de particuliere sector 
te eisen, zou er immers voor zorgen dat 
deposanten toegang tot hun deposito's 
blijven hebben. 

Or. en 

Amendement  180 
Nuno Melo 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 43 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(43) Deposanten met deposito's die door 
een depositogarantiestelsel zijn 
gewaarborgd, mogen niet onder de 
toepassing van het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector vallen. 
Het depositogarantiestelsel draagt echter 
bij tot de financiering van het 
afwikkelingsproces voor zover dat 
noodzakelijk zou zijn geweest om de 
deposanten schadeloos te stellen. De 

(43) Het instrument van de inbreng van de 
particuliere sector kan niet worden 
toegepast op deposanten met deposito's, 
ongeacht hun aard of waarde. Het 
depositogarantiestelsel draagt echter bij tot 
de financiering van het afwikkelingsproces 
voor zover dat noodzakelijk zou zijn 
geweest om de deposanten schadeloos te 
stellen. De uitoefening van de bevoegdheid 
om een inbreng van de particuliere sector 
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uitoefening van de bevoegdheid om een 
inbreng van de particuliere sector te eisen, 
zou er immers voor zorgen dat deposanten 
toegang tot hun deposito's blijven hebben, 
wat de belangrijkste reden is waarom 
depositogarantiestelsels zijn opgezet. 
Mocht in dergelijke gevallen niet in de 
betrokkenheid van deze stelsels zijn 
voorzien, dan zou dat een 
ongerechtvaardigd voordeel betekenen ten 
opzichte van de overige crediteuren die wel 
door de uitoefening van de bevoegdheden 
van de afwikkelingsautoriteit worden 
geraakt. 

te eisen, zou er immers voor zorgen dat 
deposanten toegang tot hun deposito's 
blijven hebben, wat de belangrijkste reden 
is waarom depositogarantiestelsels zijn 
opgezet. Mocht in dergelijke gevallen niet 
in de betrokkenheid van deze stelsels zijn 
voorzien, dan zou dat een 
ongerechtvaardigd voordeel betekenen ten 
opzichte van de overige crediteuren die wel 
door de uitoefening van de bevoegdheden 
van de afwikkelingsautoriteit worden 
geraakt. 

Or. pt 

Amendement  181 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 44 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) In het kader van de deling van de 
lasten door aandeelhouders en junior 
crediteuren zoals vereist in het kader van 
de staatssteunregelgeving, kan het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme vanaf de datum 
van inwerkingtreding van deze verordening 
het instrument van de inbreng van de 
particuliere sector mutatis mutandis 
toepassen. 

(44) In het kader van de deling van de 
lasten door aandeelhouders en junior 
crediteuren zoals vereist in het kader van 
de staatssteunregelgeving, kan het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme vanaf de datum 
van inwerkingtreding van deze verordening 
het instrument van de inbreng van de 
particuliere sector mutatis mutandis op die 
betrokkenen toepassen. 

Or. en 

Amendement  182 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 44 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) In het kader van de deling van de (44) In het kader van de deling van de 
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lasten door aandeelhouders en junior 
crediteuren zoals vereist in het kader van 
de staatssteunregelgeving, kan het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme vanaf de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening het instrument van de inbreng 
van de particuliere sector mutatis mutandis 
toepassen. 

lasten door aandeelhouders en junior 
crediteuren zoals vereist in het kader van 
de staatssteunregelgeving, kan het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme vanaf de datum 
van inwerkingtreding van de richtlijn 
inzake herstel en afwikkeling van banken, 
het instrument van de inbreng van de 
particuliere sector mutatis mutandis 
toepassen. 

Or. en 

Amendement  183 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 45 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(45) Om te vermijden dat instellingen hun 
passiva zodanig structureren dat afbreuk 
wordt gedaan aan de doeltreffendheid van 
het instrument van de inbreng van de 
particuliere sector, moet de 
afwikkelingsraad kunnen vaststellen dat de 
instellingen te allen tijde een bepaald 
totaalbedrag aan eigen vermogen, 
achtergestelde schuld en niet-
achtergestelde verplichtingen moeten 
aanhouden dat onder het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector valt; dat 
bedrag dient te worden uitgedrukt als 
percentage van de totale passiva van de 
instelling die voor de toepassing van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad16 en van 
Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 201317 
niet als eigen vermogen worden 
aangemerkt. 

(45) Om te vermijden dat instellingen hun 
passiva zodanig structureren dat afbreuk 
wordt gedaan aan de doeltreffendheid van 
het instrument van de inbreng van de 
particuliere sector, moet de 
afwikkelingsraad kunnen vaststellen dat de 
instellingen te allen tijde een bepaald 
totaalbedrag aan eigen vermogen, 
achtergestelde schuld en niet-
achtergestelde verplichtingen moeten 
aanhouden dat onder het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector valt; dat 
bedrag dient te worden uitgedrukt als 
percentage van de totale passiva van de 
instelling, met inbegrip van eigen 
vermogen. 

__________________  
16 Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2013 betreffende prudentiële 
vereisten voor kredietinstellingen en 
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beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 648/2012, PB L 
176 van 27.6.2013, blz. 1. 
17 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende toegang tot het bedrijf van 
kredietinstellingen en het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, tot wijziging 
van Richtlijn 2002/87/EG en tot 
intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG 
en 2006/49/EG, PB L 176 van 27.6.2013, 
blz. 338. 

 

Or. en 

Amendement  184 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 45 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(45) Om te vermijden dat instellingen hun 
passiva zodanig structureren dat afbreuk 
wordt gedaan aan de doeltreffendheid van 
het instrument van de inbreng van de 
particuliere sector, moet de 
afwikkelingsraad kunnen vaststellen dat de 
instellingen te allen tijde een bepaald 
totaalbedrag aan eigen vermogen, 
achtergestelde schuld en niet-
achtergestelde verplichtingen moeten 
aanhouden dat onder het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector valt; dat 
bedrag dient te worden uitgedrukt als 
percentage van de totale passiva van de 
instelling die voor de toepassing van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad16 en van 
Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 201317 
niet als eigen vermogen worden 
aangemerkt. 

(45) Om te vermijden dat instellingen hun 
passiva zodanig structureren dat afbreuk 
wordt gedaan aan de doeltreffendheid van 
het instrument van de inbreng van de 
particuliere sector, moet de 
afwikkelingsraad kunnen vaststellen dat de 
instellingen te allen tijde een bepaald 
totaalbedrag aan eigen vermogen, 
achtergestelde schuld en niet-
achtergestelde verplichtingen moeten 
aanhouden dat onder het instrument van de 
inbreng van de particuliere sector valt en 
uiteen moet worden gezet in de 
afwikkelingsplannen; dat bedrag dient te 
worden uitgedrukt als percentage van de 
totale passiva van de instelling die voor de 
toepassing van Verordening (EU) nr. 
575/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad16 en van Richtlijn 2013/36/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 26 
juni 201317 niet als eigen vermogen 
worden aangemerkt. 
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__________________ __________________ 
16 Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2013 betreffende prudentiële vereisten 
voor kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 648/2012, PB L 
176 van 27.6.2013, blz. 1. 

16 Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2013 betreffende prudentiële vereisten 
voor kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 648/2012, PB L 
176 van 27.6.2013, blz. 1. 

17 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende toegang tot het bedrijf van 
kredietinstellingen en het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, tot wijziging 
van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking 
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 
2006/49/EG, PB L 176 van 27.6.2013, blz. 
338. 

17 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende toegang tot het bedrijf van 
kredietinstellingen en het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, tot wijziging 
van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking 
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 
2006/49/EG, PB L 176 van 27.6.2013, blz. 
338. 

Or. en 

Amendement  185 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 46 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(46) Afhankelijk van de omstandigheden 
van de zaak moet de beste 
afwikkelingsmethode worden gekozen en 
daartoe moeten alle 
afwikkelingsinstrumenten beschikbaar zijn 
waarin Richtlijn [ ] voorziet. 

(46) Afhankelijk van de omstandigheden 
van de zaak moet de beste 
afwikkelingsmethode worden gekozen 
zonder dat een deelnemende of niet-
deelnemende lidstaat of groep van 
lidstaten wordt gediscrimineerd, en 
daartoe moeten alle 
afwikkelingsinstrumenten beschikbaar zijn 
waarin de richtlijn inzake herstel en 
afwikkeling van banken [ ] voorziet en 
moeten deze worden toegepast 
overeenkomstig de bepalingen van die 
richtlijn. 

Or. en 
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Amendement  186 
Sari Essayah 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 47 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(47) Bij Richtlijn [ ] is aan de nationale 
afwikkelingsautoriteiten de bevoegdheid 
tot afschrijving en omzetting van 
kapitaalinstrumenten verleend omdat de 
voorwaarden voor de afschrijving en 
omzetting van kapitaalinstrumenten met de 
voorwaarden voor afwikkeling kunnen 
samenvallen en in een dergelijk geval moet 
worden beoordeeld of een afschrijving en 
omzetting van de kapitaalinstrumenten op 
zich toereikend is om de financiële 
soliditeit van de betrokken entiteit te 
herstellen, of daarnaast ook 
afwikkelingsmaatregelen moeten worden 
genomen. In de regel zal daarvan in het 
kader van een afwikkeling gebruik worden 
gemaakt. Omdat de Commissie ook in deze 
functie in de plaats moet treden van de 
nationale afwikkelingsautoriteiten, moet zij 
de bevoegdheid krijgen om te beoordelen 
of aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan, en moet zij bepalen of een entiteit 
in afwikkeling moet worden geplaatst 
indien ook aan de vereisten voor een 
afwikkeling is voldaan. 

(47) Bij Richtlijn [ ] is aan de nationale 
afwikkelingsautoriteiten de bevoegdheid 
tot afschrijving en omzetting van 
kapitaalinstrumenten verleend omdat de 
voorwaarden voor de afschrijving en 
omzetting van kapitaalinstrumenten met de 
voorwaarden voor afwikkeling kunnen 
samenvallen en in een dergelijk geval moet 
worden beoordeeld of een afschrijving en 
omzetting van de kapitaalinstrumenten op 
zich toereikend is om de financiële 
soliditeit van de betrokken entiteit te 
herstellen, of daarnaast ook 
afwikkelingsmaatregelen moeten worden 
genomen. In de regel zal daarvan in het 
kader van een afwikkeling gebruik worden 
gemaakt. Omdat de afwikkelingsraad, de 
Commissie en de Raad ook in deze functie 
in de plaats moeten treden van de nationale 
afwikkelingsautoriteiten, moeten zij de 
bevoegdheid krijgen om te beoordelen of 
aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan, en moeten zij bepalen of een 
entiteit in afwikkeling moet worden 
geplaatst indien ook aan de vereisten voor 
een afwikkeling is voldaan. 

Or. en 

Amendement  187 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 47 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(47) Bij Richtlijn [ ] is aan de nationale 
afwikkelingsautoriteiten de bevoegdheid 

(47) Bij Richtlijn [ ] is aan de nationale 
afwikkelingsautoriteiten de bevoegdheid 
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tot afschrijving en omzetting van 
kapitaalinstrumenten verleend omdat de 
voorwaarden voor de afschrijving en 
omzetting van kapitaalinstrumenten met de 
voorwaarden voor afwikkeling kunnen 
samenvallen en in een dergelijk geval moet 
worden beoordeeld of een afschrijving en 
omzetting van de kapitaalinstrumenten op 
zich toereikend is om de financiële 
soliditeit van de betrokken entiteit te 
herstellen, of daarnaast ook 
afwikkelingsmaatregelen moeten worden 
genomen. In de regel zal daarvan in het 
kader van een afwikkeling gebruik worden 
gemaakt. Omdat de Commissie ook in deze 
functie in de plaats moet treden van de 
nationale afwikkelingsautoriteiten, moet zij 
de bevoegdheid krijgen om te beoordelen 
of aan de voorwaarden voor de afschrijving 
en omzetting van kapitaalinstrumenten is 
voldaan, en moet zij bepalen of een entiteit 
in afwikkeling moet worden geplaatst 
indien ook aan de vereisten voor een 
afwikkeling is voldaan. 

tot afschrijving en omzetting van 
kapitaalinstrumenten verleend omdat de 
voorwaarden voor de afschrijving en 
omzetting van kapitaalinstrumenten met de 
voorwaarden voor afwikkeling kunnen 
samenvallen en in een dergelijk geval moet 
worden beoordeeld of een afschrijving en 
omzetting van de kapitaalinstrumenten op 
zich toereikend is om de financiële 
soliditeit van de betrokken entiteit te 
herstellen, of daarnaast ook 
afwikkelingsmaatregelen moeten worden 
genomen. In de regel zal daarvan in het 
kader van een afwikkeling gebruik worden 
gemaakt. Omdat de afwikkelingsraad ook 
in deze functie in de plaats moet treden van 
de nationale afwikkelingsautoriteiten, moet 
zij de bevoegdheid krijgen om te 
beoordelen of aan de voorwaarden voor de 
afschrijving en omzetting van 
kapitaalinstrumenten is voldaan, en moet 
zij bepalen of een entiteit in afwikkeling 
moet worden geplaatst indien ook aan de 
vereisten voor een afwikkeling is voldaan. 

Or. en 

Amendement  188 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 48 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(48) In alle deelnemende lidstaten moeten 
de doelmatigheid en de eenvormigheid van 
afwikkelingsmaatregelen gewaarborgd 
zijn. Daartoe moet de afwikkelingsraad de 
bevoegdheid krijgen om in uitzonderlijke 
gevallen en wanneer een nationale 
afwikkelingsautoriteit het besluit van de 
afwikkelingsraad niet of niet voldoende ten 
uitvoer heeft gelegd, welbepaalde rechten, 
activa of verplichtingen van een instelling 
in afwikkeling aan een andere persoon 
over te dragen of de omzetting van 
schuldinstrumenten te eisen die een 

(48) In alle deelnemende lidstaten moeten 
de doelmatigheid en de eenvormigheid van 
afwikkelingsmaatregelen gewaarborgd 
zijn. Daartoe moet de afwikkelingsraad de 
bevoegdheid krijgen om in uitzonderlijke 
gevallen en wanneer een nationale 
afwikkelingsautoriteit het besluit van de 
afwikkelingsraad niet of niet voldoende ten 
uitvoer heeft gelegd, die nationale 
autoriteit ter zijde te schuiven teneinde 
ervoor te zorgen dat het besluit alsnog ten 
uitvoer wordt gebracht. Maatregelen van 
een nationale afwikkelingsautoriteit die de 
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contractuele voorwaarde bevatten voor 
omzetting in bepaalde omstandigheden. 
Maatregelen van een nationale 
afwikkelingsautoriteit die de uitoefening 
van bevoegdheden of functies van de 
afwikkelingsraad beletten of daaraan 
afbreuk doen, moeten worden uitgesloten. 

uitoefening van bevoegdheden of functies 
van de afwikkelingsraad beletten of 
daaraan afbreuk doen, moeten worden 
uitgesloten. 

Or. en 

Amendement  189 
Olle Ludvigsson 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 49 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (49 bis) Bij het toepassen van 
afwikkelingsinstrumenten en het 
uitoefenen van afwikkelingsbevoegdheden 
moet de afwikkelingsraad de werknemers 
of hun vertegenwoordigers informeren en 
raadplegen. In voorkomend geval moeten 
collectieve overeenkomsten of andere 
regelingen van de sociale partners in dit 
verband in acht worden genomen. 

Or. en 

Amendement  190 
Wolf Klinz 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 50 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(50) Aangezien de afwikkelingsraad en 
niet de nationale afwikkelingsautoriteiten 
van de deelnemende lidstaten de 
afwikkelingsbesluiten neemt, moet hij ook 
in het kader van de samenwerking met de 
niet-deelnemende lidstaten in de plaats 
treden van die autoriteiten, voor zover het 
om de afwikkelingsfuncties gaat. Met 
name moet de afwikkelingsraad alle 

(50) Aangezien de afwikkelingsraad de 
nationale afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaten bij hun 
afwikkelingsbesluiten ondersteunt, moet 
hij ook in het kader van de samenwerking 
met de niet-deelnemende lidstaten 
samenwerken met die autoriteiten, voor 
zover het om de afwikkelingsfuncties gaat. 
Met name moet de afwikkelingsraad alle 
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autoriteiten van de deelnemende lidstaten 
vertegenwoordigen in de 
afwikkelingscolleges die ook autoriteiten 
van de niet-deelnemende lidstaten 
omvatten. 

autoriteiten van de deelnemende lidstaten 
vertegenwoordigen in de 
afwikkelingscolleges die ook autoriteiten 
van de niet-deelnemende lidstaten 
omvatten. 

Or. en 

Amendement  191 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 50 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(50) Aangezien de afwikkelingsraad en niet 
de nationale afwikkelingsautoriteiten van 
de deelnemende lidstaten de 
afwikkelingsbesluiten neemt, moet hij ook 
in het kader van de samenwerking met de 
niet-deelnemende lidstaten in de plaats 
treden van die autoriteiten, voor zover het 
om de afwikkelingsfuncties gaat. Met 
name moet de afwikkelingsraad alle 
autoriteiten van de deelnemende lidstaten 
vertegenwoordigen in de 
afwikkelingscolleges die ook autoriteiten 
van de niet-deelnemende lidstaten 
omvatten. 

(50) Aangezien de afwikkelingsraad en niet 
de nationale afwikkelingsautoriteiten van 
de deelnemende lidstaten de 
afwikkelingsbesluiten neemt, moet hij ook 
in het kader van de samenwerking met de 
niet-deelnemende lidstaten in de plaats 
treden van die autoriteiten, voor zover het 
om de afwikkelingsfuncties gaat. Met 
name moet de afwikkelingsraad alle 
autoriteiten van de deelnemende lidstaten 
in de afwikkelingscolleges opnemen die 
ook autoriteiten van de niet-deelnemende 
lidstaten omvatten. 

Or. en 

Amendement  192 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 51 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(51) Omdat tal van instellingen niet alleen 
in de Unie, maar ook daarbuiten opereren, 
moet een doeltreffend 
afwikkelingsmechanisme de beginselen 
voor de samenwerking met de betrokken 
autoriteiten van derde landen vastleggen. 

(51) Omdat tal van instellingen niet alleen 
in de Unie, maar ook daarbuiten opereren, 
moet een doeltreffend 
afwikkelingsmechanisme de beginselen 
voor de samenwerking met de betrokken 
autoriteiten van derde landen vastleggen. 
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Steun aan de autoriteiten van derde landen 
moet overeenkomstig het rechtskader van 
artikel 88 van Richtlijn [ ] worden 
verleend. Daartoe moet de 
afwikkelingsraad, gezien het feit dat hij 
als enige autoriteit voor de afwikkeling 
van faillerende banken in de deelnemende 
lidstaten bevoegd dient te zijn, ook de 
exclusieve bevoegdheid krijgen om 
namens de nationale autoriteiten van de 
deelnemende lidstaten niet-bindende 
samenwerkingsovereenkomsten met deze 
autoriteiten van derde landen te sluiten. 

Steun aan de autoriteiten van derde landen 
moet overeenkomstig het rechtskader van 
artikel 88 van Richtlijn [ ] worden 
verleend. 

Or. en 

Amendement  193 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 52 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(52) De afwikkelingsraad moet voor een 
doeltreffende uitvoering van zijn taken 
over passende onderzoeksbevoegdheden 
beschikken. Hij moet alle nodige 
informatie hetzij rechtstreeks hetzij bij de 
nationale afwikkelingsautoriteiten kunnen 
opvragen en onderzoeken en inspecties ter 
plaatse kunnen verrichten, in voorkomend 
geval in samenwerking met de nationale 
bevoegde autoriteiten. In het kader van de 
afwikkeling zouden inspecties ter plaatse 
voor de afwikkelingsraad beschikbaar zijn 
om de uitvoering door de nationale 
autoriteiten op doeltreffende wijze te 
volgen en ervoor te zorgen dat de 
Commissie en de afwikkelingsraad hun 
besluiten op basis van volledig accurate 
informatie kunnen nemen. 

(52) De afwikkelingsraad moet voor een 
doeltreffende uitvoering van zijn taken 
over passende onderzoeksbevoegdheden 
beschikken. Hij moet alle nodige 
informatie hetzij rechtstreeks hetzij bij de 
nationale afwikkelingsautoriteiten kunnen 
opvragen en onderzoeken en inspecties ter 
plaatse kunnen verrichten, in voorkomend 
geval in samenwerking met de nationale 
bevoegde autoriteiten. In het kader van de 
afwikkeling zouden inspecties ter plaatse 
voor de afwikkelingsraad beschikbaar zijn 
om de uitvoering door de nationale 
autoriteiten op doeltreffende wijze te 
volgen en ervoor te zorgen dat de 
afwikkelingsraad zijn besluiten op basis 
van volledig accurate informatie kan 
nemen. 

Or. en 

Amendement  194 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
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Voorstel voor een verordening 
Overweging 52 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(52) De afwikkelingsraad moet voor een 
doeltreffende uitvoering van zijn taken 
over passende onderzoeksbevoegdheden 
beschikken. Hij moet alle nodige 
informatie hetzij rechtstreeks hetzij bij de 
nationale afwikkelingsautoriteiten kunnen 
opvragen en onderzoeken en inspecties ter 
plaatse kunnen verrichten, in voorkomend 
geval in samenwerking met de nationale 
bevoegde autoriteiten. In het kader van de 
afwikkeling zouden inspecties ter plaatse 
voor de afwikkelingsraad beschikbaar zijn 
om de uitvoering door de nationale 
autoriteiten op doeltreffende wijze te 
volgen en ervoor te zorgen dat de 
Commissie en de afwikkelingsraad hun 
besluiten op basis van volledig accurate 
informatie kunnen nemen. 

(52) De afwikkelingsraad moet voor een 
doeltreffende uitvoering van zijn taken 
over passende onderzoeksbevoegdheden 
beschikken. Hij moet alle nodige 
informatie hetzij rechtstreeks hetzij bij de 
nationale afwikkelingsautoriteiten kunnen 
opvragen en onderzoeken en inspecties ter 
plaatse kunnen verrichten, in voorkomend 
geval in samenwerking met de nationale 
bevoegde autoriteiten. In het kader van de 
afwikkeling zouden inspecties ter plaatse 
voor de afwikkelingsraad beschikbaar zijn 
om de uitvoering door de nationale 
autoriteiten op doeltreffende wijze te 
volgen en ervoor te zorgen dat de 
afwikkelingsraad zijn besluiten op basis 
van volledig accurate informatie kan 
nemen. 

Or. en 

Amendement  195 
Corien Wortmann-Kool 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 52 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(52) De afwikkelingsraad moet voor een 
doeltreffende uitvoering van zijn taken 
over passende onderzoeksbevoegdheden 
beschikken. Hij moet alle nodige 
informatie hetzij rechtstreeks hetzij bij de 
nationale afwikkelingsautoriteiten kunnen 
opvragen en onderzoeken en inspecties ter 
plaatse kunnen verrichten, in voorkomend 
geval in samenwerking met de nationale 
bevoegde autoriteiten. In het kader van de 
afwikkeling zouden inspecties ter plaatse 
voor de afwikkelingsraad beschikbaar zijn 
om de uitvoering door de nationale 

(52) De afwikkelingsraad moet voor een 
doeltreffende uitvoering van zijn taken 
over passende onderzoeksbevoegdheden 
beschikken. Hij moet alle nodige 
informatie hetzij rechtstreeks hetzij bij de 
nationale afwikkelingsautoriteiten kunnen 
opvragen en onderzoeken en inspecties ter 
plaatse kunnen verrichten, in voorkomend 
geval in samenwerking met de nationale 
bevoegde autoriteiten, en daarbij ten volste 
gebruik maken van alle binnen de ECB 
en de nationale bevoegde autoriteiten 
beschikbare informatie. In het kader van 
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autoriteiten op doeltreffende wijze te 
volgen en ervoor te zorgen dat de 
Commissie en de afwikkelingsraad hun 
besluiten op basis van volledig accurate 
informatie kunnen nemen. 

de afwikkeling zouden inspecties ter 
plaatse voor de afwikkelingsraad 
beschikbaar zijn om de uitvoering door de 
nationale autoriteiten op doeltreffende 
wijze te volgen en ervoor te zorgen dat de 
Commissie en de afwikkelingsraad hun 
besluiten op basis van volledig accurate 
informatie kunnen nemen. 

Or. en 

Amendement  196 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 52 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(52) De afwikkelingsraad moet voor een 
doeltreffende uitvoering van zijn taken 
over passende onderzoeksbevoegdheden 
beschikken. Hij moet alle nodige 
informatie hetzij rechtstreeks hetzij bij de 
nationale afwikkelingsautoriteiten kunnen 
opvragen en onderzoeken en inspecties ter 
plaatse kunnen verrichten, in voorkomend 
geval in samenwerking met de nationale 
bevoegde autoriteiten. In het kader van de 
afwikkeling zouden inspecties ter plaatse 
voor de afwikkelingsraad beschikbaar zijn 
om de uitvoering door de nationale 
autoriteiten op doeltreffende wijze te 
volgen en ervoor te zorgen dat de 
Commissie en de afwikkelingsraad hun 
besluiten op basis van volledig accurate 
informatie kunnen nemen. 

(52) De afwikkelingsraad moet voor een 
doeltreffende uitvoering van zijn taken 
over passende onderzoeksbevoegdheden 
beschikken. Hij moet alle nodige 
informatie hetzij rechtstreeks hetzij bij de 
nationale afwikkelingsautoriteiten kunnen 
opvragen en onderzoeken en inspecties ter 
plaatse kunnen verrichten, in voorkomend 
geval in samenwerking met de nationale 
bevoegde autoriteiten. In het kader van de 
afwikkeling zouden inspecties ter plaatse 
voor de afwikkelingsraad beschikbaar zijn 
om de uitvoering door de nationale 
autoriteiten op doeltreffende wijze te 
volgen en ervoor te zorgen dat de 
Commissie en de afwikkelingsraad hun 
besluiten op basis van volledig accurate 
informatie kunnen nemen. Ingeval de 
nationale afwikkelingsautoriteit zich de 
noodzakelijke bijstand door een gebrek 
aan middelen niet kan veroorloven, dient 
zij haar bevoegdheden aan te wenden om 
de noodzakelijke bijstand te vragen aan 
andere nationale afwikkelingsautoriteiten. 

Or. en 
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Amendement  197 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 52 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (52 bis) De procedure voor de informatie-
uitwisseling tussen de afwikkelingsraad, 
de bevoegde autoriteiten en de nationale 
afwikkelingsautoriteiten dient te worden 
vastgelegd en ten uitvoer te worden gelegd 
middels een memorandum van 
overeenstemming. 

Or. en 

Amendement  198 
Olle Ludvigsson 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 53 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(53) Om ervoor te zorgen dat de 
afwikkelingsraad toegang tot alle relevante 
informatie heeft, mogen de werknemers 
zich niet op de voorschriften inzake het 
beroepsgeheim kunnen beroepen en aldus 
kunnen voorkomen dat de informatie aan 
de afwikkelingsraad wordt verstrekt. 

(53) Om ervoor te zorgen dat de 
afwikkelingsraad toegang tot alle relevante 
informatie heeft, mogen de werknemers 
zich niet op de voorschriften inzake het 
beroepsgeheim kunnen beroepen en aldus 
kunnen voorkomen dat de informatie aan 
de afwikkelingsraad wordt verstrekt. 
Tegelijkertijd mag de verstrekking van 
dergelijke informatie aan de 
afwikkelingsraad nooit als een inbreuk op 
het beroepsgeheim worden beschouwd. 

Or. en 

Amendement  199 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 54 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(54) Om ervoor te zorgen dat de in het 
kader van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme genomen 
besluiten worden nageleefd, moeten bij een 
inbreuk evenredige en afschrikkende 
sancties worden opgelegd. De 
afwikkelingsraad moet gerechtigd zijn om 
de nationale afwikkelingsautoriteiten te 
instrueren om ondernemingen geldboeten 
en dwangsommen op te leggen bij niet-
naleving van de verplichtingen krachtens 
zijn besluiten. Met het oog op een 
consistente, doelmatige en doeltreffende 
handhavingspraktijk moet de 
afwikkelingsraad gerechtigd zijn om aan 
de nationale afwikkelingsautoriteiten 
richtsnoeren over de toepassing van 
geldboeten en dwangsommen uit te 
vaardigen. 

(54) Om ervoor te zorgen dat de in het 
kader van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme genomen 
besluiten worden nageleefd, moeten bij een 
inbreuk evenredige en afschrikkende 
sancties worden opgelegd. De 
afwikkelingsraad moet gerechtigd zijn om 
ondernemingen geldboeten en 
dwangsommen op te leggen bij niet-
naleving van de verplichtingen krachtens 
zijn besluiten. Deze geldboeten en 
dwangsommen moeten worden vastgesteld 
door de afwikkelingsraad, onder 
ruggespraak met de bevoegde autoriteiten 
en de Commissie.  

Or. en 

Amendement  200 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 54 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (54 bis) Teneinde ervoor te zorgen dat 
besluiten overal in de Unie worden 
nageleefd, moeten er bij een inbreuk 
evenredige en afschrikkende sancties 
worden opgelegd die in alle lidstaten 
gelijkelijk worden toegepast. Daarom 
dient het kader voor de vaststelling van 
administratieve en procedurele sancties 
op Unieniveau te worden geharmoniseerd 
om te zorgen voor doeltreffende naleving. 
Dat betekent dat er gemeenschappelijke 
minimumregels moeten worden 
vastgelegd om tot een volledig Europees 
mechanisme te komen; 
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Or. en 

Motivering 

Er moeten geharmoniseerde minimumvereisten worden neergelegd die in geval van inbreuk in 
alle lidstaten van toepassing zijn. Financiële instellingen mogen geen gebruik kunnen maken 
van minder strenge regelingen in bepaalde lidstaten. 

Amendement  201 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 54 ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (54 ter) De lidstaten en de 
afwikkelingsraad moeten erop toezien dat 
elke krachtens Verordening (EG) nr. (…) 
opgelegde sanctie openbaar wordt 
gemaakt indien openbaarmaking 
proportioneel is. 

Or. en 

Amendement  202 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 55 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(55) Wanneer een nationale 
afwikkelingsautoriteit op de voorschriften 
van het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme inbreuk pleegt 
door geen gebruik te maken van de haar 
krachtens nationaal recht verleende 
bevoegdheden om een instructie van de 
afwikkelingsraad op te volgen, kan de 
betrokken lidstaat overeenkomstig de 
desbetreffende jurisprudentie 
aansprakelijk worden gesteld voor de 
schade die natuurlijke personen en in 
voorkomend geval de entiteit of groep in 
afwikkeling of de crediteuren van een deel 

Schrappen 
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van die entiteit of groep in een lidstaat is 
berokkend. 

Or. en 

Amendement  203 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 56 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(56) Er moet worden voorzien in passende 
voorschriften voor de begroting van de 
afwikkelingsraad, voor de opstelling van 
de begroting, voor de goedkeuring van 
interne voorschriften voor de procedure 
ter vaststelling en uitvoering van zijn 
begroting, alsmede voor de interne en 
externe audit van de rekeningen. 

(56) Er moet worden voorzien in passende 
voorschriften voor de vaststelling van 
interne regels tot vastlegging van de 
procedure voor de vaststelling en 
uitvoering van de begroting van de 
afwikkelingsraad, voor de opstelling ervan, 
alsook voor het toezicht erop en de 
kwartaalsgewijze controle ervan door de 
plenaire vergadering van de 
afwikkelingsraad, alsmede voor de interne 
en externe audit van de rekeningen. 

Or. en 

Amendement  204 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 56 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (56 bis) De plenaire vergadering van de 
afwikkelingsraad dient tevens het 
jaarlijkse werkprogramma van de raad 
vast te stellen en toe te zien op de 
uitvoering ervan en deze kwartaalsgewijs 
te controleren, alsook adviezen en/of 
aanbevelingen uit te brengen over het 
driemaandelijkse ontwerpverslag van de 
uitvoerend directeur met onder meer een 
deel over de afwikkelingsactiviteiten en de 
lopende afwikkelingszaken van de 
afwikkelingsraad, alsook een deel over 
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financiële en administratieve 
aangelegenheden. 

Or. en 

Amendement  205 
Corien Wortmann-Kool 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 58 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(58) Er moet worden gewaarborgd dat het 
Fonds volledig beschikbaar is voor de 
afwikkeling van faillerende instellingen. 
Derhalve mag geen beroep op het Fonds 
worden gedaan voor andere doeleinden dan 
voor een doelmatige toepassing van 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden. Voorts mag daarop alleen 
overeenkomstig de toepasselijke 
afwikkelingsdoelstellingen en -beginselen 
een beroep worden gedaan. Daarom moet 
de afwikkelingsraad ervoor zorgen dat 
eventuele verliezen, kosten of andere 
uitgaven die met het gebruik van de 
afwikkelingsinstrumenten verband houden, 
in de eerste plaats door de aandeelhouders 
en crediteuren van de instelling in 
afwikkeling worden gedragen. Alleen 
indien de middelen van de aandeelhouders 
en crediteuren zijn uitgeput, mogen de 
verliezen, kosten of andere uitgaven in 
verband met de afwikkelingsinstrumenten 
door het Fonds worden gedragen. 

(58) Er moet worden gewaarborgd dat het 
Fonds volledig beschikbaar is voor de 
afwikkeling van faillerende instellingen. 
Derhalve mag geen beroep op het Fonds 
worden gedaan voor andere doeleinden dan 
voor een doelmatige toepassing van 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden. Voorts mag daarop alleen 
overeenkomstig de toepasselijke 
afwikkelingsdoelstellingen en -beginselen 
een beroep worden gedaan, dit geheel 
overeenkomstig de bepalingen van de 
richtlijn inzake herstel en afwikkeling van 
banken. Het fonds mag niet worden 
aangewend voor rechtstreekse leniging 
van de verliezen van een instelling of voor 
herkapitalisatiedoeleinden. Daarom moet 
de afwikkelingsraad ervoor zorgen dat 
eventuele verliezen, kosten of andere 
uitgaven die met het gebruik van de 
afwikkelingsinstrumenten verband houden, 
in de eerste plaats door de aandeelhouders 
en crediteuren van de instelling in 
afwikkeling worden gedragen. Alleen 
indien de middelen van de aandeelhouders 
en crediteuren zijn uitgeput, mogen de 
verliezen, kosten of andere uitgaven in 
verband met de afwikkelingsinstrumenten 
door het Fonds worden gedragen. 

Or. en 

Amendement  206 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
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Voorstel voor een verordening 
Overweging 58 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(58) Er moet worden gewaarborgd dat het 
Fonds volledig beschikbaar is voor de 
afwikkeling van faillerende instellingen. 
Derhalve mag geen beroep op het Fonds 
worden gedaan voor andere doeleinden dan 
voor een doelmatige toepassing van 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden. Voorts mag daarop alleen 
overeenkomstig de toepasselijke 
afwikkelingsdoelstellingen en -beginselen 
een beroep worden gedaan. Daarom moet 
de afwikkelingsraad ervoor zorgen dat 
eventuele verliezen, kosten of andere 
uitgaven die met het gebruik van de 
afwikkelingsinstrumenten verband houden, 
in de eerste plaats door de aandeelhouders 
en crediteuren van de instelling in 
afwikkeling worden gedragen. Alleen 
indien de middelen van de aandeelhouders 
en crediteuren zijn uitgeput, mogen de 
verliezen, kosten of andere uitgaven in 
verband met de afwikkelingsinstrumenten 
door het Fonds worden gedragen. 

(58) Er moet worden gewaarborgd dat het 
Fonds volledig beschikbaar is voor de 
afwikkeling van faillerende instellingen. 
Derhalve mag geen beroep op het Fonds 
worden gedaan voor andere doeleinden dan 
voor een doelmatige toepassing van 
afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden. Voorts mag daarop alleen 
overeenkomstig de toepasselijke 
afwikkelingsdoelstellingen en -beginselen 
een beroep worden gedaan. Daarom moet 
de afwikkelingsraad ervoor zorgen dat 
eventuele verliezen, kosten of andere 
uitgaven die met het gebruik van de 
afwikkelingsinstrumenten verband houden, 
in de eerste plaats door de aandeelhouders 
en crediteuren van de instelling in 
afwikkeling worden gedragen. Alleen 
indien de middelen van de aandeelhouders 
en crediteuren zijn uitgeput, mogen de 
verliezen, kosten of andere uitgaven in 
verband met de afwikkelingsinstrumenten 
door het Fonds worden gedragen naar rato 
van het aandeel in de totale activiteiten 
van de faillerende bank in de lidstaten in 
kwestie. 

Or. en 

Amendement  207 
Pablo Zalba Bidegain 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 58 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (58 bis) Het is echter wel gerechtvaardigd 
het Fonds in te zetten voordat alle 
crediteuren ten volle zijn aangesproken 
als er in het afwikkelingsproces ook 
preferente deposito's aan de beurt komen 
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om te worden ingebracht. Het vertrouwen 
van de burger dat zijn spaargeld veilig is 
op absoluut risicoloze deposito's met een 
dienovereenkomstig lage opbrengst, is een 
hoeksteen van het algehele vertrouwen in 
het bankenstelsel. De bescherming van 
deposito's is zonder enige twijfel een van 
de kritieke functies van banken. Een 
gebrek aan vertrouwen in de veiligheid 
van preferente deposito's kan aanleiding 
geven tot een bankrun, met alle 
desastreuze gevolgen voor de financiële 
stabiliteit van dien. Dat betekent dat 
vrijwaring van deze preferente deposito's 
in het kader van het afwikkelingsproces 
nu juist exact de 
afwikkelingsdoelstellingen dient en 
daarom een extra inspanning waard is. 

Or. en 

Amendement  208 
Danuta Maria Hübner 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 59 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (59 bis) Indien er in een deelnemende 
lidstaat nationale bankheffingen worden 
geheven, kan het gebeuren dat een bank 
zowel aan de nationale bankheffing als 
aan het GAM-fonds moet bijdragen. Er 
moeten dusdanige maatregelen worden 
getroffen dat financiële instellingen niet 
gedwongen worden een dergelijke dubbele 
afdracht te doen. 

Or. en 

Amendement  209 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 59 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (59 bis) Er dient overwogen te worden om 
ten behoeve van het afwikkelingsfonds 
een kredietfaciliteit in te stellen waarmee 
op Europees niveau een waterdicht 
achtervangmechanisme wordt gecreëerd 
dat op elk moment een besmettingsgolf in 
het financiële stelsel kan stoppen. Met 
deze kredietfaciliteit kunnen de 
economische actoren hun besluiten 
baseren op de gezondheid van elke 
individuele financiële instelling en niet op 
het vermeende landenrisico van de 
lidstaten waarin de verschillende 
instellingen gevestigd zijn. Met deze 
kredietfaciliteit komt er eindelijk een 
einde aan het verband tussen het 
landenrisico en het bankstelsel; 

Or. en 

Motivering 

Het EFSM dient een optie te zijn. 

Amendement  210 
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 59 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (59 bis) Ingeval lidstaten naar aanleiding 
van de crisis reeds bankheffingen, 
belastingen of afwikkelingsbijdragen 
hebben opgelegd, dienen deze te worden 
vervangen door bijdragen aan het Fonds 
om dubbele afdrachten te voorkomen. 

Or. en 

Amendement  211 
Pablo Zalba Bidegain 
 



 

PE521.747v01-00 96/187 AM\1006888NL.doc 

NL 

Voorstel voor een verordening 
Overweging 61 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (61 bis) Om ervoor te zorgen dat er 
onmiddellijk passende financiële 
middelen beschikbaar zijn voor de in deze 
verordening uiteengezette doeleinden, 
dient er een kredietfaciliteit te worden 
ingericht, bij voorkeur middels een 
authentieke akte van de Unie. Volledige 
beschikbaarheid van financiering is 
cruciaal voor de geloofwaardigheid van 
het hele stelsel. 

Or. en 

Amendement  212 
Sylvie Goulard 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 62 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(62) De lidstaten die al nationale 
financieringsregelingen voor 
afwikkelingen hebben vastgesteld, moeten 
kunnen bepalen dat deze regelingen hun 
beschikbare financiële middelen, die in 
het verleden middels vooraf te betalen 
bijdragen bij de instellingen zijn geïnd, 
gebruiken om instellingen te vergoeden 
voor de vooraf te betalen bijdragen die 
deze instellingen in het Fonds moeten 
storten. Een dergelijke restitutie dient de 
verplichtingen van de lidstaten uit hoofde 
van Richtlijn 94/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad onverlet te laten18. 

Schrappen 

__________________  
18 Richtlijn 94/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 1994 tot 
wijziging van Richtlijn 80/390/EEG tot 
coördinatie van de eisen gesteld aan de 
opstelling van, het toezicht op en de 
verspreiding van het prospectus dat 
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gepubliceerd moet worden voor de 
toelating van effecten tot de officiële 
notering aan een effectenbeurs, met 
betrekking tot de verplichting tot het 
publiceren van een prospectus. PB L 135 
van 31.5.1994, blz. 1. 

Or. en 

Amendement  213 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 62 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(62) De lidstaten die al nationale 
financieringsregelingen voor 
afwikkelingen hebben vastgesteld, moeten 
kunnen bepalen dat deze regelingen hun 
beschikbare financiële middelen, die in 
het verleden middels vooraf te betalen 
bijdragen bij de instellingen zijn geïnd, 
gebruiken om instellingen te vergoeden 
voor de vooraf te betalen bijdragen die 
deze instellingen in het Fonds moeten 
storten. Een dergelijke restitutie dient de 
verplichtingen van de lidstaten uit hoofde 
van Richtlijn 94/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad onverlet te laten18. 

(62) Indien lidstaten al nationale 
financieringsregelingen voor 
afwikkelingen hebben vastgesteld, moeten 
de reeds krachtens deze regelingen geïnde 
middelen kunnen worden overgedragen 
aan het gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds. 

__________________  
18 Richtlijn 94/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 1994 tot 
wijziging van Richtlijn 80/390/EEG tot 
coördinatie van de eisen gesteld aan de 
opstelling van, het toezicht op en de 
verspreiding van het prospectus dat 
gepubliceerd moet worden voor de 
toelating van effecten tot de officiële 
notering aan een effectenbeurs, met 
betrekking tot de verplichting tot het 
publiceren van een prospectus. PB L 135 
van 31.5.1994, blz. 1. 

 

Or. en 
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Amendement  214 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 63 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(63) Om een eerlijke berekening van de 
bijdragen te waarborgen en het ontplooien 
van activiteiten volgens een model dat 
minder risico's meebrengt aan te moedigen, 
dient bij de bepaling van de bijdragen aan 
het Fonds rekening te worden gehouden 
met de mate waarin kredietinstellingen 
risico lopen. 

(63) Om een eerlijke berekening van de 
bijdragen te waarborgen en het ontplooien 
van activiteiten volgens een model dat 
minder risico's meebrengt aan te moedigen, 
dient bij de bepaling van de door de 
afwikkelingsraad op basis van een 
voorstel door de bevoegde autoriteit vast te 
stellen bijdragen aan het Fonds, rekening te 
worden gehouden met de mate waarin 
kredietinstellingen risico lopen. 

Or. en 

Amendement  215 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 63 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(63) Om een eerlijke berekening van de 
bijdragen te waarborgen en het ontplooien 
van activiteiten volgens een model dat 
minder risico's meebrengt aan te moedigen, 
dient bij de bepaling van de bijdragen aan 
het Fonds rekening te worden gehouden 
met de mate waarin kredietinstellingen 
risico lopen. 

(63) Om een eerlijke berekening van de 
bijdragen te waarborgen en het ontplooien 
van activiteiten volgens een model dat 
minder risico's meebrengt aan te moedigen, 
dient bij de bepaling van de bijdragen aan 
het Fonds rekening te worden gehouden 
met de mate waarin kredietinstellingen 
risico lopen. De bijdragen dienen in elke 
lidstaat hetzelfde doelpercentage te 
vertegenwoordigen. 

Or. en 

Amendement  216 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 66 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(66) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om overeenkomstig artikel 290 
VWEU gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om het volgende vast te leggen: het 
soort bijdragen aan het Fonds en de 
aangelegenheden waarvoor de bijdragen 
verschuldigd zijn, de manier waarop het 
bedrag van de bijdragen wordt berekend en 
de wijze waarop ze moeten worden 
betaald, de registratie-, boekhoud- en 
rapportageverplichtingen en andere 
verplichtingen om ervoor te zorgen dat de 
bijdragen volledig en tijdig worden 
betaald, het bijdragesysteem voor 
instellingen waaraan een vergunning voor 
de uitoefening van werkzaamheden is 
verleend terwijl het Fonds zijn streefbedrag 
al heeft bereikt, de criteria voor de 
spreiding in de tijd van de bijdragen, de 
omstandigheden waarin de betaling van de 
bijdragen kan worden vervroegd, de 
criteria om de jaarlijkse bijdragen te 
bepalen, en de maatregelen om de 
omstandigheden en voorwaarden vast te 
stellen waaronder een instelling geheel of 
gedeeltelijk van achteraf te betalen 
bijdragen kan worden vrijgesteld. 

(66) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om op voorstel van de 
afwikkelingsraad overeenkomstig artikel 
290 VWEU gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om het volgende vast te leggen: 
het soort bijdragen aan het Fonds en de 
aangelegenheden waarvoor de bijdragen 
verschuldigd zijn, de manier waarop het 
bedrag van de bijdragen wordt berekend en 
de wijze waarop ze moeten worden 
betaald, de registratie-, boekhoud- en 
rapportageverplichtingen en andere 
verplichtingen om ervoor te zorgen dat de 
bijdragen volledig en tijdig worden 
betaald, het bijdragesysteem voor 
instellingen waaraan een vergunning voor 
de uitoefening van werkzaamheden is 
verleend terwijl het Fonds zijn streefbedrag 
al heeft bereikt, de criteria voor de 
spreiding in de tijd van de bijdragen, de 
omstandigheden waarin de betaling van de 
bijdragen kan worden vervroegd of 
uitgesteld, en de criteria om de omvang 
van de jaarlijkse bijdragen te bepalen.  

Or. en 

Amendement  217 
Sari Essayah 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 66 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(66) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om overeenkomstig artikel 290 
VWEU gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om het volgende vast te leggen: het 
soort bijdragen aan het Fonds en de 
aangelegenheden waarvoor de bijdragen 
verschuldigd zijn, de manier waarop het 

(66) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om overeenkomstig artikel 290 
VWEU gedelegeerde handelingen vast te 
stellen om het volgende vast te leggen: het 
soort bijdragen aan het Fonds en de 
aangelegenheden waarvoor de bijdragen 
verschuldigd zijn, de manier waarop het 
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bedrag van de bijdragen wordt berekend en 
de wijze waarop ze moeten worden 
betaald, de registratie-, boekhoud- en 
rapportageverplichtingen en andere 
verplichtingen om ervoor te zorgen dat de 
bijdragen volledig en tijdig worden 
betaald, het bijdragesysteem voor 
instellingen waaraan een vergunning voor 
de uitoefening van werkzaamheden is 
verleend terwijl het Fonds zijn streefbedrag 
al heeft bereikt, de criteria voor de 
spreiding in de tijd van de bijdragen, de 
omstandigheden waarin de betaling van de 
bijdragen kan worden vervroegd, de 
criteria om de jaarlijkse bijdragen te 
bepalen, en de maatregelen om de 
omstandigheden en voorwaarden vast te 
stellen waaronder een instelling geheel of 
gedeeltelijk van achteraf te betalen 
bijdragen kan worden vrijgesteld. 

bedrag van de bijdragen wordt berekend en 
de wijze waarop ze moeten worden 
betaald, de registratie-, boekhoud- en 
rapportageverplichtingen en andere 
verplichtingen om ervoor te zorgen dat de 
bijdragen volledig en tijdig worden 
betaald, het bijdragesysteem voor 
instellingen waaraan een vergunning voor 
de uitoefening van werkzaamheden is 
verleend terwijl het Fonds zijn streefbedrag 
al heeft bereikt, de criteria voor de 
spreiding in de tijd van de bijdragen, de 
omstandigheden waarin de betaling van de 
bijdragen kan worden vervroegd, de 
criteria om de jaarlijkse bijdragen binnen 
de grenzen van deze verordening te 
bepalen, en de maatregelen om de 
omstandigheden en voorwaarden vast te 
stellen waaronder een instelling geheel of 
gedeeltelijk van achteraf te betalen 
bijdragen kan worden vrijgesteld. 

Or. en 

Amendement  218 
Vicky Ford 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 66 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (66 bis) De Commissie en de 
afwikkelingsraad moeten met het oog op 
een gelijk speelveld bij de uitvoering van 
hun taken krachtens deze verordening 
handelen overeenkomstig de vereisten van 
de richtlijn inzake herstel en afwikkeling 
van banken alsook overeenkomstig alle 
conform die richtlijn vastgestelde 
gedelegeerde handelingen. De Commissie 
en de afwikkelingsraad dienen tevens 
onderworpen te worden aan de in verband 
met de richtlijn inzake herstel en 
afwikkeling van banken door de EBA 
uitgebrachte richtsnoeren en 
aanbevelingen en in voorkomende 
gevallen aan besluiten van de EBA in het 
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kader van bindende bemiddeling 
overeenkomstig artikel 19, lid 3, van 
Verordening (EU) 1093/2010. 

Or. en 

Amendement  219 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 67 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(67) Om de vertrouwelijkheid van de 
werkzaamheden van de afwikkelingsraad 
te waarborgen, moeten de leden van de 
afwikkelingsraad, de personeelsleden van 
de afwikkelingsraad en de personeelsleden 
die ter uitvoering van afwikkelingstaken 
zijn uitgewisseld met of gedetacheerd zijn 
door de deelnemende lidstaten, onder de 
geheimhoudingsplicht vallen, zelfs na 
afloop van hun functie. Met het oog op de 
uitvoering van de hem opgedragen taken 
moet de afwikkelingsraad, onder bepaalde 
voorwaarden, gemachtigd zijn om met 
nationale of uniale autoriteiten en organen 
informatie uit te wisselen. 

(67) Om de vertrouwelijkheid van de 
werkzaamheden van de afwikkelingsraad 
te waarborgen, moeten de leden van de 
afwikkelingsraad, de personeelsleden van 
de afwikkelingsraad en de personeelsleden 
die ter uitvoering van afwikkelingstaken 
zijn uitgewisseld met of gedetacheerd zijn 
door de deelnemende lidstaten, onder de 
geheimhoudingsplicht vallen, zelfs na 
afloop van hun functie. Deze vereisten 
dienen tevens van toepassing te zijn op 
andere door de afwikkelingsraad 
gemachtigde personen en op personen die 
door de nationale afwikkelingsautoriteiten 
van de lidstaten gemachtigd of 
aangewezen zijn om inspecties ter plaatse 
te verrichten, en verder nog op 
waarnemers die worden uitgenodigd op de 
plenaire vergaderingen en de 
bestuursvergaderingen van de 
afwikkelingsraad. Met het oog op de 
uitvoering van de hem opgedragen taken 
moet de afwikkelingsraad, onder bepaalde 
voorwaarden, gemachtigd zijn om met 
nationale of uniale autoriteiten en organen 
informatie uit te wisselen. 

Or. en 

Amendement  220 
Gunnar Hökmark 
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Voorstel voor een verordening 
Overweging 68 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (68 bis) In zoverre besluiten krachtens 
deze verordening uit hoofde van artikel 19 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
moeten worden onderworpen aan 
bindende bemiddeling van de EBA zijn de 
daaruit voortvloeiende besluiten bindend 
voor alle betrokken partijen.  

Or. en 

Motivering 

In de veronderstelling dat de Commissie een rol moet krijgen in het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme is het onduidelijk of de EBA - een agentschap - de Commissie - een 
bij het Verdrag opgerichte instelling - een bindend bemiddelingsbesluit kan opleggen. In 
zoverre besluiten uit hoofde van deze verordening onderworpen moeten worden aan bindende 
bemiddeling van de EBA – en de mate waarin dat moet gebeuren dient te worden vastgelegd 
in het dossier inzake de richtlijn inzake herstel en afwikkeling van banken - moet duidelijk 
worden gemaakt dat dergelijke besluiten niet alleen bindend zijn voor de 
afwikkelingsautoriteiten van niet-deelnemende lidstaten, maar ook voor de Commissie. 

Amendement  221 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 69 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(69) Zolang de afwikkelingsraad nog niet 
volledig operationeel is, moet de 
Commissie verantwoordelijk zijn voor het 
voorlopig functioneren, met inbegrip van 
het innen van de bijdragen die voor de 
bekostiging van de administratieve 
uitgaven nodig zijn, en het aanwijzen van 
een uitvoerend directeur ad interim, die 
namens de afwikkelingsraad alle nodige 
betalingen kan toestaan. 

(69) Zolang de afwikkelingsraad nog niet 
volledig operationeel is, moet de 
Commissie verantwoordelijk zijn voor het 
voorlopig functioneren, met inbegrip van 
het innen van de eerste bijdragen die voor 
de bekostiging van de administratieve 
uitgaven nodig zijn, en het aanwijzen van 
een uitvoerend directeur ad interim, die 
namens de afwikkelingsraad alle nodige 
betalingen kan toestaan. 

Or. en 
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Amendement  222 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 69 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(69) Zolang de afwikkelingsraad nog niet 
volledig operationeel is, moet de 
Commissie verantwoordelijk zijn voor het 
voorlopig functioneren, met inbegrip van 
het innen van de bijdragen die voor de 
bekostiging van de administratieve 
uitgaven nodig zijn, en het aanwijzen van 
een uitvoerend directeur ad interim, die 
namens de afwikkelingsraad alle nodige 
betalingen kan toestaan. 

(69) Zolang de afwikkelingsraad nog niet 
volledig operationeel is, moeten de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
verantwoordelijk zijn voor het voorlopig 
functioneren, met inbegrip van het innen 
van de bijdragen die voor de bekostiging 
van de administratieve uitgaven nodig zijn, 
en het aanwijzen van een uitvoerend 
directeur ad interim, die namens de 
afwikkelingsraad alle nodige betalingen 
kan toestaan. 

Or. en 

Amendement  223 
Olle Ludvigsson 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 70 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(70) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en strookt met de beginselen 
die in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn erkend, en in het 
bijzonder het recht op eigendom, de 
bescherming van persoonsgegevens, de 
vrijheid van ondernemerschap en het recht 
op een doeltreffende voorziening in rechte 
en op een onpartijdig gerecht, en moet 
overeenkomstig deze rechten en beginselen 
worden toegepast. 

(70) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en strookt met de beginselen 
die in het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie zijn erkend, en in het 
bijzonder het recht op eigendom, de 
bescherming van persoonsgegevens, de 
vrijheid van ondernemerschap, het recht 
van werknemers op informatie en 
raadpleging binnen de onderneming, 
alsook het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte en op een onpartijdig 
gerecht, en moet overeenkomstig deze 
rechten en beginselen worden toegepast. 

Or. en 
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Amendement  224 
Jean-Paul Gauzès 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 71 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (71 bis) Om de koppeling tussen 
overheden en banken te verbreken en te 
zorgen voor een doeltreffend en 
geloofwaardig gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme is het van 
cruciaal belang - zeker zolang het 
mechanisme nog niet volledig is 
gefinancierd - dat er vanaf de dag van 
inwerkingtreding van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme een Europese 
openbare kredietfaciliteit wordt ingericht. 
Kredieten uit deze faciliteit dienen binnen 
een tevoren overeengekomen termijn te 
worden afgelost uit het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme. 

Or. en 

Amendement  225 
Sylvie Goulard 
 
Voorstel voor een verordening 
Overweging 71 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (71 bis) Om de koppeling tussen 
overheidsschulden en banken te 
verbreken en te zorgen voor een 
doeltreffend en geloofwaardig 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme, is het van 
cruciaal belang - zeker zolang het 
mechanisme nog niet volledig is 
gefinancierd - dat er een 
gemeenschappelijke kredietfaciliteit 
(budgettaire achtervang) wordt ingericht 
voor de deelnemende lidstaten. Kredieten 
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uit deze faciliteit dienen binnen een 
tevoren overeengekomen termijn te 
worden afgelost uit het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme. 

Or. en 

Amendement  226 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – alinea 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze eenvormige regels en procedure 
worden toegepast door de Commissie 
samen met een afwikkelingsraad en de 
afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaten in het kader van een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme dat bij deze 
verordening wordt ingesteld. Het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme wordt 
ondersteund door een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds (hierna "het 
Fonds" genoemd). 

Deze eenvormige regels en procedure 
worden toegepast door een 
afwikkelingsraad, de 
afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaten en de Commissie 
binnen het kader van 
staatssteunregelgeving, dit alles in het 
kader van een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme dat bij deze 
verordening wordt ingesteld. Het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme wordt 
ondersteund door een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds (hierna "het 
Fonds" genoemd). 

Or. en 

Amendement  227 
Corien Wortmann-Kool 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – alinea 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze eenvormige regels en procedure 
worden toegepast door de Commissie 
samen met een afwikkelingsraad en de 
afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaten in het kader van een 

Deze eenvormige regels en procedure 
worden toegepast door een 
afwikkelingsraad samen met de 
Commissie en de afwikkelingsautoriteiten 
van de deelnemende lidstaten in het kader 
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gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme dat bij deze 
verordening wordt ingesteld. Het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme wordt 
ondersteund door een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds (hierna "het 
Fonds" genoemd). 

van een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme dat bij deze 
verordening wordt ingesteld. Het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme wordt 
ondersteund door een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds (hierna "het 
Fonds" genoemd). 

Or. en 

Amendement  228 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 1 – alinea 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze eenvormige regels en procedure 
worden toegepast door de Commissie 
samen met een afwikkelingsraad en de 
afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaten in het kader van een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme dat bij deze 
verordening wordt ingesteld. Het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme wordt 
ondersteund door een gemeenschappelijk 
bankenafwikkelingsfonds (hierna "het 
Fonds" genoemd). 

Deze eenvormige regels en procedure 
worden toegepast door de Commissie 
samen met een afwikkelingsraad en de 
afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaten in het kader van een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme dat bij deze 
verordening wordt ingesteld. Het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme wordt 
ondersteund door een netwerk van 
nationale bankenafwikkelingsfondsen dat 
centraal wordt gecoördineerd (hierna "het 
Fonds" genoemd). 

Or. en 

Amendement  229 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze verordening is van toepassing op de 
volgende entiteiten: 

Deze verordening is van toepassing op: 

Or. en 
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Amendement  230 
Wolf Klinz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – alinea 1 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) kredietinstellingen die in deelnemende 
lidstaten zijn gevestigd; 

(a) kredietinstellingen die in deelnemende 
lidstaten zijn gevestigd en die zijn 
onderworpen aan rechtstreeks toezicht 
van de Europese Centrale Bank krachtens 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. [ ] van 
de Raad waarbij aan de ECB specifieke 
taken worden opgedragen betreffende het 
beleid inzake het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen; 

Or. en 

Amendement  231 
Markus Ferber 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – alinea 1 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) kredietinstellingen die in deelnemende 
lidstaten zijn gevestigd; 

(a) belangrijke kredietinstellingen 
overeenkomstig artikel 6 van Verordening 
(EU) nr. /2013 van de Raad waarbij aan 
de Europese Centrale Bank specifieke 
taken worden opgedragen betreffende het 
beleid inzake het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen die in deelnemende 
lidstaten zijn gevestigd; 

Or. en 

Amendement  232 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – alinea 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) kredietinstellingen die in deelnemende 
lidstaten zijn gevestigd; 

(a) entiteiten waarvoor de ECB 
overeenkomstig artikel 6 van de GTM-
verordening de rechtstreekse 
toezichtsverantwoordelijkheid heeft; 

Or. en 

Amendement  233 
Burkhard Balz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – alinea 1 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) kredietinstellingen die in deelnemende 
lidstaten zijn gevestigd; 

(a) in deelnemende lidstaten gevestigde 
kredietinstellingen die rechtstreeks 
onderworpen zijn aan toezicht van het 
gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 
krachtens artikel 6, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. [ ] van de Raad 
waarbij aan de Europese Centrale Bank 
specifieke taken worden opgedragen 
betreffende het beleid inzake het 
prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen; 

 (Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.) 

Or. en 

Motivering 

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. 

Amendement  234 
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella 
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Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – alinea 1 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) kredietinstellingen die in deelnemende 
lidstaten zijn gevestigd; 

(a) kredietinstellingen die onderworpen 
zijn aan rechtstreeks toezicht van de 
Europese Centrale Bank krachtens artikel 
6, lid 4, van Verordening (EU) nr. [ ] van 
de Raad waarbij aan de ECB specifieke 
taken worden opgedragen betreffende het 
beleid inzake het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen; 

Or. en 

Amendement  235 
Herbert Dorfmann 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – alinea 1 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) kredietinstellingen die in deelnemende 
lidstaten zijn gevestigd; 

(a) kredietinstellingen die in deelnemende 
lidstaten zijn gevestigd, met inachtneming 
van het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel; 

Or. en 

Amendement  236 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – alinea 1 – letter b 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) in een van de deelnemende lidstaten 
gevestigde moederondernemingen, met 
inbegrip van financiële holdings en 
gemengde financiële holdings wanneer 
deze onder toezicht op geconsolideerde 
basis staan dat door de ECB wordt 
uitgeoefend in overeenstemming met 
artikel 4, lid 1, onder i), van Verordening 
(EU) nr. [ ] van de Raad waarbij aan de 

Schrappen 
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Europese Centrale Bank specifieke taken 
worden opgedragen betreffende het beleid 
inzake het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen; 

Or. en 

Amendement  237 
Werner Langen 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – alinea 1 – nieuwe alinea (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 tenzij zij overeenkomstig artikel 6, lid 4, 
van de verordening van de Raad "waarbij 
aan de ECB specifieke taken worden 
opgedragen betreffende het beleid op het 
gebied van het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen" (GTM) als minder 
belangrijk worden aangemerkt. 

Or. de 

Amendement  238 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Geen handeling of beleidsmaatregel 
krachtens deze verordening discrimineert, 
direct of indirect, een lidstaat of groep 
lidstaten als platform voor het verstrekken 
van bancaire of andere diensten in welke 
valuta dan ook. 

Or. en 

Amendement  239 
Peter Simon 
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Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Ontwikkelingsbanken vallen niet onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening. 

Or. de 

Amendement  240 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 bis 
 De gemeenschappelijke afwikkelingsraad 

kan kredietinstellingen in deelnemende 
lidstaten geheel op eigen initiatief 
overeenkomstig deze verordening 
instructies geven indien zij van mening is 
dat het failleren van een kredietinstelling 
de financiële stabiliteit ernstig in het 
gedrang zou kunnen brengen. 

Or. en 

Amendement  241 
Leonardo Domenici, Gianni Pittella 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 bis 
 Samenwerking binnen het GAM 

 1. De Commissie, de afwikkelingsraad en 
de nationale afwikkelingsautoriteiten 
voeren hun taken uit binnen een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme overeenkomstig 
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hun bevoegdheidsgebieden krachtens de 
voorschriften van de richtlijn inzake 
herstel en afwikkeling van banken en die 
van onderhavige verordening. 

 2. De Commissie, de afwikkelingsraad en 
de nationale afwikkelingsautoriteiten zijn 
verplicht om te goeder trouw met elkaar 
samen te werken, onderling informatie uit 
te wisselen en samen tot consistente 
afwikkelingspraktijken te komen. 

 3. De Commissie is belast met het 
overkoepelend toezicht op de werking van 
het mechanisme overeenkomstig de in 
deze verordening uiteengezette 
verantwoordelijkheden en procedure. 

Or. en 

Amendement  242 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 2 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 bis 
 1. De Commissie, de afwikkelingsraad en 

de nationale afwikkelingsautoriteiten 
voeren hun taken uit binnen een 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme overeenkomstig 
hun bevoegdheidsgebieden krachtens de 
voorschriften van de richtlijn inzake 
herstel en afwikkeling van banken en die 
van onderhavige verordening. 

 2. De Commissie, de afwikkelingsraad en 
de nationale afwikkelingsautoriteiten zijn 
verplicht om te goeder trouw met elkaar 
samen te werken, onderling informatie uit 
te wisselen en samen tot consistente 
afwikkelingspraktijken te komen. 

 3. De Commissie is belast met het 
overkoepelend toezicht op de werking van 
het mechanisme overeenkomstig de in 
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deze verordening uiteengezette 
verantwoordelijkheden en procedure. 

Or. en 

Amendement  243 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de toepassing van deze verordening 
zijn de definities in artikel 2 van Richtlijn 
[ ] en artikel 3 van Richtlijn 2013/36/EU 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 juni 201319 van toepassing. 
Daarnaast zijn de volgende definities van 
toepassing: 

Voor de toepassing van deze verordening 
zijn de definities in artikel 2 van Richtlijn 
[ ], artikel 3 van Richtlijn 2013/36/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 26 
juni 201319 en artikel 4, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 van 
toepassing. Daarnaast zijn de volgende 
definities van toepassing: 

Or. en 

Motivering 

Dit lid stipuleert dat naast de bijkomende definities in dit artikel de definities van de richtlijn 
inzake herstel en afwikkeling van banken (BRRD), de richtlijn kapitaalvereisten (CRD4) en de 
verordening kapitaalvereisten (CRR) van toepassing zijn. Herhaling van definities in dit 
artikel is dan ook onnodig inconsistent met dit lid. 

Amendement  244 
Corien Wortmann-Kool 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) "ECB": de raad van toezicht van 
de Europese Centrale Bank zoals 
opgericht bij Verordening (EU) nr. [ ] van 
de Raad; 

Or. en 
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Amendement  245 
Sławomir Nitras 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) "nationale afwikkelingsautoriteit": een 
door een lidstaat overeenkomstig artikel 3 
van Richtlijn [ ] aangewezen autoriteit; 

(2) "nationale afwikkelingsautoriteit": een 
door een deelnemende lidstaat 
overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn [ ] 
aangewezen autoriteit; 

Or. en 

Motivering 

De definitie van "nationale afwikkelingsautoriteit" dient te worden beperkt tot een door de 
deelnemende lidstaat aangewezen autoriteit, overeenkomstig de in de GTM-verordening 
toegepaste aanpak. 

Amendement  246 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) "de afwikkelingsraad": de 
afwikkelingsraad van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zoals 
gedefinieerd in de artikelen 38 en 39 van 
deze verordening; 

Or. en 

Amendement  247 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) "afwikkelingsautoriteit op 
groepsniveau": de nationale 

Schrappen 
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afwikkelingsautoriteit van de 
deelnemende lidstaat waar de instelling, 
of moederonderneming die aan toezicht 
op geconsolideerde basis onderworpen is, 
is gevestigd; 

Or. en 

Amendement  248 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) "kredietinstelling": een 
kredietinstelling als omschreven in 
artikel 4, lid 1, punt 1, van Verordening 
(EU) nr. 575/201320; 

Schrappen 

__________________  
20 Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2013 betreffende prudentiële 
vereisten voor kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 648/2012, PB L 
176 van 27.6.2013, blz. 1. 

 

Or. en 

Amendement  249 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 8 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) "beleggingsonderneming": een 
beleggingsonderneming als omschreven 
in artikel 4, lid 1, punt 2, van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 welke 
onderworpen is aan het 
aanvangskapitaalvereiste van artikel 9 
van genoemde verordening; 

Schrappen 
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Or. en 

Amendement  250 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) "financiële instelling": een financiële 
instelling als omschreven in artikel 4, lid 
1, punt 26, van Verordening (EU) nr. 
575/2013; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  251 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 10 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) "moederonderneming": een 
moederonderneming als omschreven in 
artikel 4, lid 1, punt 15, van Verordening 
(EU) nr. 575/2013, met inbegrip van een 
instelling, een financiële holding of een 
gemengde financiële holding; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  252 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 11 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) "instelling in afwikkeling": een in 
artikel 2 bedoelde entiteit ten aanzien 
waarvan een afwikkelingsmaatregel is 
genomen; 

Schrappen 
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Or. en 

Amendement  253 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 12 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) "instelling": een kredietinstelling of 
een beleggingsonderneming die in 
overeenstemming met artikel 2, onder c), 
onder toezicht op geconsolideerde basis 
valt; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  254 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) "groep": een moederonderneming en 
haar dochterondernemingen, die in 
artikel 2 bedoelde entiteiten zijn; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  255 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 14 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) "dochteronderneming": een 
dochteronderneming als omschreven in 
artikel 4, lid 1, punt 16, van Verordening 
(EU) nr. 575/2013; 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  256 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 15 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) "instrument van verkoop van de 
onderneming": de overdracht van 
eigendomsinstrumenten of van activa, 
rechten of verplichtingen van een 
instelling die aan de voorwaarden voor 
afwikkeling voldoet, aan een koper die 
geen overbruggingsinstelling is; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  257 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 16 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) "instrument van de 
overbruggingsinstelling": de overdracht 
van de activa, rechten of verplichtingen 
van een instelling die aan de 
afwikkelingsvoorwaarden voldoet, aan 
een overbruggingsinstelling; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  258 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 17 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) "instrument van afsplitsing van 
activa": de overdracht van activa en 
rechten van een instelling die aan de 
afwikkelingsvoorwaarden voldoet, aan 

Schrappen 
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een vehikel voor activabeheer; 
Or. en 

Amendement  259 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 18 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) "instrument van de inbreng van de 
particuliere sector": de bevoegdheden 
voor het afschrijven en omzetten van de 
passiva van een instelling die aan de 
afwikkelingsvoorwaarden voldoet; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  260 
Vicky Ford 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 19 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) De Commissie en de 
afwikkelingsraad alsook de 
afwikkelingsautoriteiten en bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten die geen 
deelnemende lidstaten zijn, sluiten een 
memorandum van overeenkomst met 
daarin een uiteenzetting van de algemene 
voorwaarden voor de onderlinge 
samenwerking bij de tenuitvoerlegging 
van hun taken krachtens de richtlijn 
inzake herstel en afwikkeling van banken. 
In het memorandum van overeenkomst 
wordt onder meer uiteengezet hoe de 
raadpleging ten aanzien van de besluiten 
van de Commissie en de afwikkelingsraad 
met gevolgen voor in de niet-deelnemende 
lidstaat gevestigde dochterondernemingen 
of vestigingen waarvan de 
moederonderneming in een deelnemende 



 

PE521.747v01-00 120/187 AM\1006888NL.doc 

NL 

lidstaat is gevestigd, moet worden 
vormgegeven. Het memorandum wordt 
regelmatig geëvalueerd. 

Or. en 

Amendement  261 
Thomas Händel 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 3 – alinea 1 – punt 20 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) "kritieke omvang": de omvang 
van een in artikel 2 bedoelde entiteit of de 
verwevenheid daarvan met andere 
instellingen die dusdanige proporties 
heeft aangenomen dat het in tijden van 
crisis onmogelijk is de entiteit ordelijk af 
te wikkelen omdat eender welke 
afwikkelings- of ordelijke-
insolventiemaatregel tot grote 
economische verstoringen zou leiden en 
redding met overheidsgelden en 
afwenteling van de verliezen op de 
samenleving onafwendbaar zouden zijn. 

Or. en 

Amendement  262 
Wolf Klinz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien de Commissie of de 
afwikkelingsraad krachtens deze 
verordening taken of bevoegdheden 
uitoefent die volgens Richtlijn [ ] door de 
nationale afwikkelingsautoriteit van een 
deelnemende lidstaat moeten worden 
uitgeoefend, wordt de afwikkelingsraad 
voor de toepassing van deze verordening 
en Richtlijn [ ] als de betrokken nationale 

1. Indien de afwikkelingsraad krachtens 
deze verordening taken of bevoegdheden 
uitoefent die volgens Richtlijn [ ] door de 
nationale afwikkelingsautoriteit van een 
deelnemende lidstaat moeten worden 
uitgeoefend, wordt de afwikkelingsraad 
voor de toepassing van deze verordening 
en Richtlijn [ ] als een coördinator voor de 
betrokken nationale afwikkelingsautoriteit 
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afwikkelingsautoriteit of, in geval van 
grensoverschrijdende groepsafwikkeling, 
als de betrokken nationale 
groepsafwikkelingsautoriteit beschouwd. 

of, in geval van grensoverschrijdende 
groepsafwikkeling, als de betrokken 
nationale groepsafwikkelingsautoriteiten 
beschouwd. 

Or. en 

Amendement  263 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien de Commissie of de 
afwikkelingsraad krachtens deze 
verordening taken of bevoegdheden 
uitoefent die volgens Richtlijn [ ] door de 
nationale afwikkelingsautoriteit van een 
deelnemende lidstaat moeten worden 
uitgeoefend, wordt de afwikkelingsraad 
voor de toepassing van deze verordening 
en Richtlijn [ ] als de betrokken nationale 
afwikkelingsautoriteit of, in geval van 
grensoverschrijdende groepsafwikkeling, 
als de betrokken nationale 
groepsafwikkelingsautoriteit beschouwd. 

1. Indien de afwikkelingsraad krachtens 
deze verordening taken of bevoegdheden 
uitoefent die volgens Richtlijn [ ] door de 
nationale afwikkelingsautoriteit van een 
deelnemende lidstaat moeten worden 
uitgeoefend, wordt de afwikkelingsraad 
voor de toepassing van deze verordening 
en Richtlijn [ ] als de betrokken nationale 
afwikkelingsautoriteit of, in geval van 
grensoverschrijdende groepsafwikkeling, 
als de betrokken nationale 
groepsafwikkelingsautoriteit beschouwd. 

Or. en 

Amendement  264 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien de Commissie of de 
afwikkelingsraad krachtens deze 
verordening taken of bevoegdheden 
uitoefent die volgens Richtlijn [ ] door de 
nationale afwikkelingsautoriteit van een 
deelnemende lidstaat moeten worden 
uitgeoefend, wordt de afwikkelingsraad 
voor de toepassing van deze verordening 

1. Indien de afwikkelingsraad krachtens 
deze verordening taken of bevoegdheden 
uitoefent die volgens Richtlijn [ ] door de 
nationale afwikkelingsautoriteit van een 
deelnemende lidstaat moeten worden 
uitgeoefend, wordt de afwikkelingsraad 
voor de toepassing van deze verordening 
en Richtlijn [ ] als de betrokken nationale 



 

PE521.747v01-00 122/187 AM\1006888NL.doc 

NL 

en Richtlijn [ ] als de betrokken nationale 
afwikkelingsautoriteit of, in geval van 
grensoverschrijdende groepsafwikkeling, 
als de betrokken nationale 
groepsafwikkelingsautoriteit beschouwd. 

afwikkelingsautoriteit of, in geval van 
grensoverschrijdende groepsafwikkeling, 
als de betrokken nationale 
groepsafwikkelingsautoriteit beschouwd. 

Or. en 

Amendement  265 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien de Commissie of de 
afwikkelingsraad krachtens deze 
verordening taken of bevoegdheden 
uitoefent die volgens Richtlijn [ ] door de 
nationale afwikkelingsautoriteit van een 
deelnemende lidstaat moeten worden 
uitgeoefend, wordt de afwikkelingsraad 
voor de toepassing van deze verordening 
en Richtlijn [ ] als de betrokken nationale 
afwikkelingsautoriteit of, in geval van 
grensoverschrijdende groepsafwikkeling, 
als de betrokken nationale 
groepsafwikkelingsautoriteit beschouwd. 

1. Indien de Commissie of de 
afwikkelingsraad krachtens deze 
verordening taken of bevoegdheden 
uitoefent die volgens Richtlijn [ ] door de 
nationale afwikkelingsautoriteit van een 
deelnemende lidstaat moeten worden 
uitgeoefend, wordt de afwikkelingsraad, 
onverminderd artikel 2 van deze 
verordening, voor de toepassing van deze 
verordening en Richtlijn [ ] als de 
betrokken nationale afwikkelingsautoriteit 
of, in geval van grensoverschrijdende 
groepsafwikkeling, als de betrokken 
nationale groepsafwikkelingsautoriteit 
beschouwd. 

Or. en 

Amendement  266 
Leonardo Domenici, Gianni Pittella 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien de Commissie of de 
afwikkelingsraad krachtens deze 
verordening taken of bevoegdheden 
uitoefent die volgens Richtlijn [ ] door de 
nationale afwikkelingsautoriteit van een 

1. De Commissie of de afwikkelingsraad 
oefenen onverminderd artikel 2 van deze 
verordening taken of bevoegdheden uit die 
volgens Richtlijn [ ] door de nationale 
afwikkelingsautoriteit van een 
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deelnemende lidstaat moeten worden 
uitgeoefend, wordt de afwikkelingsraad 
voor de toepassing van deze verordening 
en Richtlijn [ ] als de betrokken nationale 
afwikkelingsautoriteit of, in geval van 
grensoverschrijdende groepsafwikkeling, 
als de betrokken nationale 
groepsafwikkelingsautoriteit beschouwd. 

deelnemende lidstaat moeten worden 
uitgeoefend, wordt de afwikkelingsraad 
voor de toepassing van deze verordening 
en Richtlijn [ ] als de betrokken nationale 
afwikkelingsautoriteit of, in geval van 
grensoverschrijdende groepsafwikkeling, 
als de betrokken nationale 
groepsafwikkelingsautoriteit beschouwd. 

Or. en 

Amendement  267 
Markus Ferber 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de afwikkelingsraad als een 
nationale afwikkelingsautoriteit handelt, 
handelt hij, in voorkomend geval, met 
goedkeuring van de Commissie. 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  268 
Werner Langen 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de afwikkelingsraad als een 
nationale afwikkelingsautoriteit handelt, 
handelt hij, in voorkomend geval, met 
goedkeuring van de Commissie. 

2. De afwikkelingsraad handelt 
overeenkomstig de aan hem bij deze 
verordening verleende bevoegdheden. 

Or. de 

Amendement  269 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de afwikkelingsraad als een 
nationale afwikkelingsautoriteit handelt, 
handelt hij, in voorkomend geval, met 
goedkeuring van de Commissie. 

2. De afwikkelingsraad handelt op basis 
van en in overeenstemming met de 
richtlijn inzake herstel en afwikkeling van 
banken [ ]. Niet-deelnemende lidstaten of 
op hun grondgebied gevestigde entiteiten 
worden als gevolg van maatregelen 
krachtens deze verordening niet 
gediscrimineerd en zijn daardoor ook niet 
slechter af dan wanneer die maatregelen 
volledig waren uitgevoerd krachtens de 
richtlijn inzake herstel en afwikkeling van 
banken [ ].  

Or. en 

Amendement  270 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de afwikkelingsraad als een 
nationale afwikkelingsautoriteit handelt, 
handelt hij, in voorkomend geval, met 
goedkeuring van de Commissie. 

2. Wanneer de afwikkelingsraad als een 
nationale afwikkelingsautoriteit handelt, 
handelt hij, in voorkomend geval, in 
overleg met de Commissie. 

Or. en 

Amendement  271 
Wolf Klinz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de afwikkelingsraad als een 
nationale afwikkelingsautoriteit handelt, 
handelt hij, in voorkomend geval, met 
goedkeuring van de Commissie. 

2. Wanneer de afwikkelingsraad als een 
nationale afwikkelingsautoriteit handelt, 
handelt hij, in voorkomend geval, met 
goedkeuring van de nationale 
afwikkelingsautoriteiten. 

Or. en 
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Amendement  272 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Onder voorbehoud van het bepaalde in 
deze verordening handelen de nationale 
afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaat op grond van en in 
overeenstemming met de desbetreffende 
bepalingen van het nationale recht, zoals 
geharmoniseerd door Richtlijn [ ]. 

3. Onder voorbehoud van het bepaalde in 
artikel 2 van deze verordening handelen de 
nationale afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaat op grond van en in 
overeenstemming met de desbetreffende 
bepalingen van het nationale recht, zoals 
geharmoniseerd door Richtlijn [ ]. 

Or. en 

Amendement  273 
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Onder voorbehoud van het bepaalde in 
deze verordening handelen de nationale 
afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaat op grond van en in 
overeenstemming met de desbetreffende 
bepalingen van het nationale recht, zoals 
geharmoniseerd door Richtlijn [ ]. 

3. Onder voorbehoud van het bepaalde in 
artikel 2 van deze verordening handelen de 
nationale afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaat op grond van en in 
overeenstemming met de desbetreffende 
bepalingen van het nationale recht, zoals 
geharmoniseerd door Richtlijn [ ]. 

Or. en 

Amendement  274 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De nationale afwikkelingsautoriteit 
stelt de Commissie en de afwikkelingsraad 
in kennis van de overeenkomstig lid 3 van 
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dit artikel getroffen of voorgenomen 
maatregelen. 

Or. en 

Amendement  275 
Leonardo Domenici, Gianni Pittella 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De nationale afwikkelingsautoriteit 
stelt de Commissie en de afwikkelingsraad 
in kennis van de overeenkomstig lid 3 van 
dit artikel getroffen of voorgenomen 
maatregelen. 

Or. en 

Amendement  276 
Vicky Ford 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 5 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 bis 
 Consistentie met de richtlijn inzake 

herstel en afwikkeling van banken 
 De Commissie en de afwikkelingsraad 

zien er bij de uitoefening van hun 
respectievelijke taken krachtens deze 
verordening overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening op toe 
dat zij: 

 (a) handelen in overeenstemming met de 
vereisten van de richtlijn inzake herstel en 
afwikkeling van banken en eventuele 
overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde 
gedelegeerde handelingen; 

 (b) zich voegen naar besluiten van de 
EBA overeenkomstig artikel 19, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. 1093/2010 
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krachtens de desbetreffende bepalingen 
van de richtlijn inzake herstel en 
afwikkeling van banken ingeval de 
Commissie of de afwikkelingsraad partij 
bij de bemiddeling is; en 

 (c) zich voegen naar richtsnoeren en 
aanbevelingen van de EBA op basis van 
artikel 16 van Verordening (EU) nr. 
1093/2010 en overeenkomstig de relevante 
bepalingen van de richtlijn inzake herstel 
en afwikkeling van banken. 

Or. en 

Amendement  277 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Geen actie, voorstel of beleidsmaatregel 
van de afwikkelingsraad, de Commissie of 
een nationale afwikkelingsautoriteit 
discrimineert in artikel 2 bedoelde 
entiteiten, depositohouders, beleggers of 
andere crediteuren die in de Unie zijn 
gevestigd op grond van hun nationaliteit of 
hoofdkantoor. 

1. Geen actie, voorstel of beleidsmaatregel 
van de afwikkelingsraad of een nationale 
afwikkelingsautoriteit discrimineert in 
artikel 2 bedoelde entiteiten, 
depositohouders, beleggers of andere 
crediteuren die in de Unie zijn gevestigd op 
grond van hun nationaliteit of 
hoofdkantoor. 

Or. en 

Amendement  278 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Geen actie, voorstel of beleidsmaatregel 
van de afwikkelingsraad, de Commissie of 
een nationale afwikkelingsautoriteit 
discrimineert in artikel 2 bedoelde 
entiteiten, depositohouders, beleggers of 
andere crediteuren die in de Unie zijn 

1. Geen actie, voorstel of beleidsmaatregel 
van de afwikkelingsraad, de Commissie of 
een nationale afwikkelingsautoriteit 
discrimineert kredietinstellingen, 
depositohouders, beleggers of andere 
crediteuren die in de Unie zijn gevestigd op 
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gevestigd op grond van hun nationaliteit of 
hoofdkantoor. 

grond van hun nationaliteit of 
hoofdkantoor. 

Or. en 

Motivering 

Voor wat betreft het artikel over algemene beginselen moeten we in gedachten houden dat de 
Commissie tevens verantwoordelijk is voor de interne markt. Dat betekent dat het non-
discriminatiebeginsel moet worden toegepast ongeacht de vestigingsplaats van de 
kredietinstelling en ongeacht of deze zich in een deelnemende of niet-deelnemende lidstaat 
bevindt. De verduidelijking brengt de behandeling van kredietinstellingen aldus in lijn met de 
non-discriminatie van depositohouders, beleggers en andere crediteuren. 

Amendement  279 
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Geen actie, voorstel of beleidsmaatregel 
van de afwikkelingsraad, de Commissie of 
een nationale afwikkelingsautoriteit 
discrimineert in artikel 2 bedoelde 
entiteiten, depositohouders, beleggers of 
andere crediteuren die in de Unie zijn 
gevestigd op grond van hun nationaliteit of 
hoofdkantoor. 

1. Geen actie, voorstel of beleidsmaatregel 
van de afwikkelingsraad, de Commissie of 
een nationale afwikkelingsautoriteit 
discrimineert in artikel 2 bedoelde 
entiteiten of in niet-deelnemende lidstaten 
gevestigde entiteiten, depositohouders, 
beleggers of andere crediteuren die in de 
Unie zijn gevestigd op grond van hun 
nationaliteit of hoofdkantoor. 

Or. en 

Amendement  280 
Sari Essayah 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Geen actie, voorstel of beleidsmaatregel 
van de afwikkelingsraad, de Commissie of 
een nationale afwikkelingsautoriteit 
discrimineert in artikel 2 bedoelde 
entiteiten, depositohouders, beleggers of 

1. Geen actie, voorstel of beleidsmaatregel 
van de afwikkelingsraad, de Commissie, de 
Raad of een nationale 
afwikkelingsautoriteit discrimineert in 
artikel 2 bedoelde entiteiten, 
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andere crediteuren die in de Unie zijn 
gevestigd op grond van hun nationaliteit of 
hoofdkantoor. 

depositohouders, beleggers of andere 
crediteuren die in de Unie zijn gevestigd op 
grond van hun nationaliteit of 
hoofdkantoor. 

Or. en 

Amendement  281 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Geen actie, voorstel of beleidsmaatregel 
van de afwikkelingsraad, de Commissie of 
een nationale afwikkelingsautoriteit 
discrimineert in artikel 2 bedoelde 
entiteiten, depositohouders, beleggers of 
andere crediteuren die in de Unie zijn 
gevestigd op grond van hun nationaliteit of 
hoofdkantoor. 

1. Geen actie, voorstel of beleidsmaatregel 
van de afwikkelingsraad, de Commissie of 
een nationale afwikkelingsautoriteit 
discrimineert in artikel 2 bedoelde 
entiteiten, depositohouders, beleggers of 
andere crediteuren die in de Unie zijn 
gevestigd op grond van hun nationaliteit, 
munteenheid of hoofdkantoor. 

Or. en 

Amendement  282 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Op de afwikkelingsraad zijn de 
volgende algemene beginselen van 
toepassing. De afwikkelingsraad: 

 (a) treedt op in alle onafhankelijkheid; 
 (b) handhaaft een duidelijke scheiding 

tussen toezichthoudende bevoegdheden en 
afwikkelingsactiviteiten; 

 (c) beschikt over alle nodige 
deskundigheid op het vlak van 
bankherstructureringen en insolventie; 

 (d) is in staat met grote bankconcerns te 
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werken; 
 (e) is in staat snel en onpartijdig op te 

treden; 
 (f) ziet er op toe dat voldoende rekening 

wordt gehouden met de nationale 
financiële stabiliteit en met de financiële 
stabiliteit van de Europese Unie en de 
interne markt; en 

 (g) is verantwoording verschuldigd aan 
het Europees Parlement en de Raad. 

Or. en 

Amendement  283 
Sławomir Nitras 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De afwikkelingsraad, de Commissie 
of een nationale afwikkelingsautoriteit 
beogen met elke maatregel, elk voorstel en 
elke beleidsmaatregel in het kader van het 
gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme de bevordering 
van de stabiliteit van het financieel stelsel 
binnen de EU en binnen elke 
deelnemende lidstaat in de EU, daarbij 
volledig rekening houdend met hun 
zorgplicht voor de eenheid en integriteit 
van de interne markt, om een 
onevenredige stijging van de kosten voor 
de deelnemende lidstaten te vermijden, in 
zoverre deze hoger zouden zijn dan 
wanneer instellingen buiten het kader van 
het gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme zouden worden 
afgewikkeld. 

Or. en 

Motivering 

De tekst dient het algemene beginsel te bevatten dat geen enkel land slechter af mag zijn 
evenals een algemene non-discriminatiebepaling (die alle lidstaten beschermt), naar analogie 
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van artikel 1 van de GTM- verordening. 

Amendement  284 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij het nemen van besluiten of 
maatregelen die in meer dan een 
deelnemende lidstaat gevolgen kunnen 
hebben, en met name bij het nemen van 
besluiten met betrekking tot groepen die in 
twee of meer deelnemende lidstaten zijn 
gevestigd, houdt de Commissie naar 
behoren rekening met alle volgende 
factoren: 

2. Bij het nemen van besluiten of 
maatregelen die in meer dan een 
deelnemende lidstaat of in een niet-
deelnemende lidstaat gevolgen kunnen 
hebben, en met name bij het nemen van 
besluiten met betrekking tot groepen die in 
twee of meer deelnemende lidstaten zijn 
gevestigd, houdt de afwikkelingsraad naar 
behoren rekening met alle volgende 
factoren: 

Or. en 

Amendement  285 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij het nemen van besluiten of 
maatregelen die in meer dan een 
deelnemende lidstaat gevolgen kunnen 
hebben, en met name bij het nemen van 
besluiten met betrekking tot groepen die in 
twee of meer deelnemende lidstaten zijn 
gevestigd, houdt de Commissie naar 
behoren rekening met alle volgende 
factoren: 

2. Bij het nemen van besluiten of 
maatregelen die in meer dan een 
deelnemende lidstaat gevolgen kunnen 
hebben, en met name bij het nemen van 
besluiten met betrekking tot groepen die in 
twee of meer deelnemende lidstaten zijn 
gevestigd, houdt de afwikkelingsraad naar 
behoren rekening met alle volgende 
factoren: 

Or. en 

Amendement  286 
Sławomir Nitras 
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Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij het nemen van besluiten of 
maatregelen die in meer dan een 
deelnemende lidstaat gevolgen kunnen 
hebben, en met name bij het nemen van 
besluiten met betrekking tot groepen die in 
twee of meer deelnemende lidstaten zijn 
gevestigd, houdt de Commissie naar 
behoren rekening met alle volgende 
factoren: 

2. Bij het nemen van besluiten of 
maatregelen die in meer dan een 
deelnemende lidstaat gevolgen kunnen 
hebben, en met name bij het nemen van 
besluiten met betrekking tot groepen die in 
twee of meer deelnemende en niet-
deelnemende lidstaten zijn gevestigd, 
houden de afwikkelingsraad en de 
Commissie en de afwikkelingsraad naar 
behoren rekening met alle volgende 
factoren: 

Or. en 

Motivering 

In dit lid dient eveneens de afwikkelingsraad te worden genoemd en verder dient het lid tevens 
van toepassing te zijn indien besluiten of maatregelen gevolgen hebben in meer dan één 
lidstaat, niet-deelnemende lidstaten incluis. Er dient rekenschap gegeven te worden van het 
feit dat afwikkelingsmaatregelen in het kader van het GAM brede gevolgen kunnen hebben op 
de bankstelsels en financiële markten in alle lidstaten. 

Amendement  287 
Vicky Ford 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij het nemen van besluiten of 
maatregelen die in meer dan een 
deelnemende lidstaat gevolgen kunnen 
hebben, en met name bij het nemen van 
besluiten met betrekking tot groepen die in 
twee of meer deelnemende lidstaten zijn 
gevestigd, houdt de Commissie naar 
behoren rekening met alle volgende 
factoren: 

2. Bij het nemen van besluiten of 
maatregelen die in meer dan een lidstaat 
gevolgen kunnen hebben, en met name bij 
het nemen van besluiten met betrekking tot 
groepen die in twee of meer lidstaten zijn 
gevestigd, houden de Commissie en de 
afwikkelingsraad naar behoren rekening 
met alle volgende factoren: 

Or. en 
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Amendement  288 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij het nemen van besluiten of 
maatregelen die in meer dan een 
deelnemende lidstaat gevolgen kunnen 
hebben, en met name bij het nemen van 
besluiten met betrekking tot groepen die in 
twee of meer deelnemende lidstaten zijn 
gevestigd, houdt de Commissie naar 
behoren rekening met alle volgende 
factoren: 

2. Bij het nemen van besluiten of 
maatregelen die in meer dan een 
deelnemende lidstaat gevolgen kunnen 
hebben, en met name bij het nemen van 
besluiten met betrekking tot groepen die in 
twee of meer deelnemende lidstaten zijn 
gevestigd, houden de Commissie en de 
afwikkelingsraad naar behoren rekening 
met alle volgende factoren: 

Or. en 

Amendement  289 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de belangen van de deelnemende 
lidstaten waar een groep actief is, en in het 
bijzonder het effect van een besluit of 
maatregel, dan wel het uitblijven daarvan, 
op de financiële stabiliteit, de economie, 
het depositogarantiestelsel of het 
beleggerscompensatiestelsel van elk van 
deze lidstaten; 

(a) de belangen van de lidstaten waar een 
groep actief is, en in het bijzonder het 
effect van een besluit of maatregel, dan wel 
het uitblijven daarvan, op de financiële 
stabiliteit, de economie, het 
depositogarantiestelsel of het 
beleggerscompensatiestelsel van elk van 
deze lidstaten; 

Or. en 

Amendement  290 
Vicky Ford 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de belangen van de deelnemende 
lidstaten waar een groep actief is, en in het 
bijzonder het effect van een besluit of 
maatregel, dan wel het uitblijven daarvan, 
op de financiële stabiliteit, de economie, 
het depositogarantiestelsel of het 
beleggerscompensatiestelsel van elk van 
deze lidstaten; 

(a) de belangen van de lidstaten waar een 
groep actief is, en in het bijzonder het 
effect van een besluit of maatregel, dan wel 
het uitblijven daarvan, op de financiële 
stabiliteit, de economie, het 
depositogarantiestelsel of het 
beleggerscompensatiestelsel van elk van 
deze lidstaten; 

Or. en 

Amendement  291 
Robert Goebbels 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de belangen van de deelnemende 
lidstaten waar een groep actief is, en in het 
bijzonder het effect van een besluit of 
maatregel, dan wel het uitblijven daarvan, 
op de financiële stabiliteit, de economie, 
het depositogarantiestelsel of het 
beleggerscompensatiestelsel van elk van 
deze lidstaten; 

(a) de belangen van de deelnemende 
lidstaten waar een groep actief is, en in het 
bijzonder het effect van een besluit of 
maatregel, dan wel het uitblijven daarvan, 
op de financiële stabiliteit, de economie - 
met inbegrip van de werkgelegenheid - het 
depositogarantiestelsel of het 
beleggerscompensatiestelsel van elk van 
deze lidstaten; 

Or. en 

Amendement  292 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – letter b 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de doelstelling de belangen van de 
verschillende betrokken lidstaten tegen 
elkaar af te wegen en te voorkomen dat de 
belangen van een deelnemende lidstaat 
worden geschaad of onbillijk worden 

(b) de doelstelling de belangen van de 
verschillende betrokken lidstaten tegen 
elkaar af te wegen en te voorkomen dat de 
belangen van een lidstaat worden geschaad 
of onbillijk beschermd of dat de belangen 
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beschermd; van een niet-deelnemende lidstaat worden 
geschaad; 

Or. en 

Amendement  293 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – letter c 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de noodzaak een negatief effect te 
vermijden op andere delen van een groep 
waarvan een in artikel 2 bedoelde entiteit 
in afwikkeling lid is; 

(c) de noodzaak een negatief effect te 
vermijden op andere delen van een groep 
waarvan een kredietinstelling in 
afwikkeling lid is; 

Or. en 

Motivering 

De kwestie alsook de motivering zijn dezelfde als voor artikel 6, lid 1, maar er zij tevens 
opgemerkt dat dit tekstdeel volgens de correcte nummering letter d had moeten zijn 

Amendement  294 
Sylvie Goulard 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) de belangen van de groep als 
geheel met volledige inachtneming van 
haar bedrijfsmodel; 

Or. en 

Amendement  295 
Vicky Ford 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – alinea 2 – letter d 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de noodzaak te vermijden dat de kosten (d) de noodzaak te vermijden dat de kosten 
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voor de crediteuren van deze in artikel 2 
bedoelde entiteiten een zodanig 
onevenredige stijging vertonen dat deze 
hoger uitvalt dan het geval zou zijn 
geweest mochten deze entiteiten volgens 
normale insolventieprocedures zijn 
afgewikkeld; 

voor de crediteuren een zodanig 
onevenredige stijging vertonen dat deze 
hoger uitvalt dan het geval zou zijn 
geweest mochten deze entiteiten volgens 
normale insolventieprocedures zijn 
afgewikkeld; 

Or. en 

Amendement  296 
Corien Wortmann-Kool 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bij de uitoefening van de 
afwikkelingsbevoegdheden 
overeenkomstig de bepalingen van de 
richtlijn inzake herstel en afwikkeling van 
banken wordt gewaarborgd dat eventuele 
verliezen, kosten en andere uitgaven in 
eerste instantie voor rekening zijn van de 
aandeelhouders en de crediteuren van de 
instelling in afwikkeling en dat pas 
daarna het Fonds wordt aangesproken om 
de afwikkelingsinstrumenten en –
bevoegdheden doeltreffend ten uitvoer te 
leggen; 

Or. en 

Amendement  297 
Vicky Ford 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – letter e 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) de uit hoofde van artikel 107 VWEU te 
nemen besluiten die in artikel 16, lid 10, 
worden bedoeld. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  298 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – letter e bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) het belang van de interne markt als 
geheel. 

Or. en 

Motivering 

Soortgelijke motivering als voor artikel 6, lid 1, om de betrokkenheid van de Commissie te 
versterken in overeenstemming met het Verdrag. 

Amendement  299 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 2 – letter e bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) of een deelnemende lidstaat de 
gemeenschappelijke munt voert of niet en 
of er als gevolg hiervan onder bepaalde 
omstandigheden een gedifferentieerde 
aanpak nodig zou kunnen zijn. 

Or. en 

Amendement  300 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie weegt de in lid 2 
bedoelde factoren af tegen de in artikel 12 
bedoelde afwikkelingsdoelstellingen, 
rekening houdend met de aard en de 
omstandigheden van elke zaak. 

3. De afwikkelingsraad weegt de in lid 2 
bedoelde factoren af tegen de in artikel 12 
bedoelde afwikkelingsdoelstellingen, 
rekening houdend met de aard en de 
omstandigheden van elke zaak, doch te 
allen tijde zonder een 
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voorkeursbehandeling van, voorrang voor 
of benadeling van lidstaten, 
vestigingsplaatsen of munteenheden. 

Or. en 

Amendement  301 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie weegt de in lid 2 
bedoelde factoren af tegen de in artikel 12 
bedoelde afwikkelingsdoelstellingen, 
rekening houdend met de aard en de 
omstandigheden van elke zaak. 

3. De afwikkelingsraad weegt de in lid 2 
bedoelde factoren af tegen de in artikel 12 
bedoelde afwikkelingsdoelstellingen, 
rekening houdend met de aard en de 
omstandigheden van elke zaak. 

Or. en 

Amendement  302 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie weegt de in lid 2 
bedoelde factoren af tegen de in artikel 12 
bedoelde afwikkelingsdoelstellingen, 
rekening houdend met de aard en de 
omstandigheden van elke zaak. 

3. De Commissie en de afwikkelingsraad 
wegen de in lid 2 bedoelde factoren af 
tegen de in artikel 12 bedoelde 
afwikkelingsdoelstellingen, rekening 
houdend met de aard en de 
omstandigheden van elke zaak. 

Or. en 

Amendement  303 
Vicky Ford 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie weegt de in lid 2 
bedoelde factoren af tegen de in artikel 12 
bedoelde afwikkelingsdoelstellingen, 
rekening houdend met de aard en de 
omstandigheden van elke zaak. 

3. De Commissie en de afwikkelingsraad 
wegen de in lid 2 bedoelde factoren af 
tegen de in artikel 12 bedoelde 
afwikkelingsdoelstellingen, rekening 
houdend met de aard en de 
omstandigheden van elke zaak. 

Or. en 

Amendement  304 
Sari Essayah 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie weegt de in lid 2 
bedoelde factoren af tegen de in artikel 12 
bedoelde afwikkelingsdoelstellingen, 
rekening houdend met de aard en de 
omstandigheden van elke zaak. 

3. De afwikkelingsraad en de Commissie 
wegen de in lid 2 bedoelde factoren af 
tegen de in artikel 12 bedoelde 
afwikkelingsdoelstellingen, rekening 
houdend met de aard en de 
omstandigheden van elke zaak. 

Or. en 

Amendement  305 
Marianne Thyssen 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Geen enkel besluit van de 
afwikkelingsraad of de Commissie 
verplicht de lidstaten tot het verstrekken 
van buitengewone openbare financiële 
steun. 

4. Geen enkel besluit van de 
afwikkelingsraad of de Commissie 
verplicht de lidstaten tot het verstrekken 
van buitengewone openbare financiële 
steun, tenzij een lidstaat het verstrekken 
van deze steun heeft goedgekeurd in 
overeenstemming met haar nationale 
begrotingsprocedures. Lidstaten voorzien 
een procedure die leidt tot een beslissing 
over de goedkeuring binnen de 5 dagen 
nadat de afwikkelingsraad of de 
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Commissie om deze goedkeuring heeft 
verzocht. Waar een lidstaat niet heeft 
ingestemd met de verstrekking van deze 
steun, voorziet hij, binnen dezelfde 
tijdlimiet, in een alternatief 
kostenminimaliserend voorstel voor de 
afwikkeling van de entiteit en, in 
voorkomend geval, de groep. Waar de 
afwikkelingsraad van mening is dat dit 
alternatieve voorstel niet in 
overeenstemming is met deze 
Verordening, is het nationale 
insolventierecht van toepassing. 

Or. nl 

Amendement  306 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Geen enkel besluit van de 
afwikkelingsraad of de Commissie 
verplicht de lidstaten tot het verstrekken 
van buitengewone openbare financiële 
steun. 

4. Geen enkel besluit van de 
afwikkelingsraad of de Commissie 
verplicht de lidstaten tot het verstrekken 
van openbare financiële steun, tenzij een 
lidstaat de verstrekking van steun 
overeenkomstig zijn eigen 
begrotingsprocedures heeft goedgekeurd. 
De lidstaat beschikt over een procedure 
waarmee binnen [2 dagen] na ontvangst 
van het goedkeuringsverzoek van de 
afwikkelingsraad of de Commissie een 
besluit over die aanvraag kan worden 
genomen. 

Or. en 

Motivering 

Voor een juridisch correcte tekst moet de wetgeving de begrotingsonafhankelijkheid van de 
lidstaten en hun begrotingsprocedures eerbiedigen. Dit amendement brengt het juiste 
evenwicht aan tussen deze juridische en democratische noodzaak en het feit dat er ingeval 
van afwikkeling weinig tijd beschikbaar is. 



 

AM\1006888NL.doc 141/187 PE521.747v01-00 

 NL 

Amendement  307 
Jean-Paul Gauzès 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Geen enkel besluit van de 
afwikkelingsraad of de Commissie 
verplicht de lidstaten tot het verstrekken 
van buitengewone openbare financiële 
steun. 

4. Geen enkel besluit van de 
afwikkelingsraad of de Commissie 
verplicht de lidstaten tot het verstrekken 
van buitengewone openbare financiële 
steun, tenzij een lidstaat, in afwachting 
van de totstandbrenging van een 
Europees openbaar 
achtervangmechanisme, heeft ingestemd 
met de verlening van buitengewone 
openbare financiële steun wanneer er 
geen ander, minder duur alternatief 
voorhanden was om de financiële 
stabiliteit te bewaren. 

Or. en 

Amendement  308 
Sari Essayah 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Geen enkel besluit van de 
afwikkelingsraad of de Commissie 
verplicht de lidstaten tot het verstrekken 
van buitengewone openbare financiële 
steun. 

4. Geen enkel besluit van de 
afwikkelingsraad of de Commissie 
verplicht de lidstaten tot het verstrekken 
van openbare middelen ter ondersteuning 
van de afwikkelingsmaatregel. 
Toestemmingsbesluiten van de Raad voor 
de verstrekking van leningen door het 
Fonds gaan pas van kracht als alle 
deelnemende lidstaten de secretaris-
generaal te kennen hebben gegeven dat 
hun toepasselijke nationale procedures 
geheel zijn afgerond. 

Or. en 



 

PE521.747v01-00 142/187 AM\1006888NL.doc 

NL 

Motivering 

Richtlijn inzake herstel en afwikkeling van banken, artikel 2, lid 26, definitie van 
"buitengewone openbare financiële steun": staatssteun (exclusief het gebruik van particuliere 
financieringsregelingen of depositogarantiestelsel) in de zin van artikel 107, lid 1, van het 
VWEU, die wordt verstrekt om de levensvatbaarheid, liquiditeit of solvabiliteit van een 
instelling of groep te vrijwaren of te herstellen. 

Amendement  309 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Geen enkel besluit van de 
afwikkelingsraad of de Commissie 
verplicht de lidstaten tot het verstrekken 
van buitengewone openbare financiële 
steun. 

4. Geen enkel besluit van de 
afwikkelingsraad of de Commissie 
verplicht de lidstaten collectief of 
individueel tot het verstrekken van 
openbare financiële steun of verstoort de 
spreiding van verliezen over deelnemende 
en niet-deelnemende lidstaten. 

Or. en 

Amendement  310 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Geen enkel besluit van de 
afwikkelingsraad of de Commissie 
verplicht de lidstaten tot het verstrekken 
van buitengewone openbare financiële 
steun. 

4. Geen enkel besluit van de 
afwikkelingsraad verplicht de lidstaten tot 
het verstrekken van buitengewone 
openbare financiële steun. 

Or. en 

Amendement  311 
Markus Ferber 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Alle relevante autoriteiten moeten bij de 
tenuitvoerlegging van de verordening het 
evenredigheidsbeginsel in acht nemen. 
Het evenredigheidsbeginsel impliceert in 
het bijzonder de mogelijke gevolgen van 
het failleren van een instelling als gevolg 
van de aard van haar bedrijfsactiviteiten, 
haar aandeelhoudersstructuur, 
rechtsvorm, risicoprofiel, omvang en 
juridische status, haar verwevenheid met 
andere instellingen of het financieel 
stelsel in het algemeen, de reikwijdte en 
de complexiteit van haar activiteiten 
alsook haar lidmaatschap van een 
institutioneel protectiestelsel in de zin van 
artikel 113, lid 7, van Verordening (EU) 
Nr. 575/2013.  

Or. en 

Amendement  312 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Om de in artikel 16 van het 
Handvest van de grondrechten 
vastgelegde vrijheid van 
ondernemerschap te respecteren, wordt de 
manoeuvreerruimte van de 
afwikkelingsraad beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk is om de structuur en 
bedrijfsactiviteiten van de instelling te 
vereenvoudigen met de uitsluitende 
bedoeling om de afwikkelbaarheid ervan 
te verbeteren. Elke maatregel die met dit 
doel wordt opgelegd, is bovendien in 
overeenstemming met het Unierecht. 
Maatregelen zijn direct noch indirect 
discriminerend op grond van nationaliteit 
en zijn gerechtvaardigd door de 
doorslaggevende reden dat zij in het 
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algemeen belang bij financiële stabiliteit 
worden uitgevoerd. Om te bepalen of een 
maatregel in het algemeen belang is 
genomen, verwezenlijkt de in het 
algemeen belang handelende 
afwikkelingsraad de 
afwikkelingsdoelstellingen, zonder daarbij 
belemmeringen tegen te komen voor de 
toepassing van afwikkelingsinstrumenten 
of voor zijn vermogen om de hem 
verleende bevoegdheden uit te oefenen. 
Bovendien gaat een maatregel niet verder 
dan minimaal noodzakelijk is om de 
doelstellingen te bereiken. 

Or. en 

Amendement  313 
Sławomir Nitras 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Indien er bij in het kader van het 
GAM genomen besluiten of getroffen 
afwikkelingsmaatregelen sprake is van 
buitengewone openbare financiële steun 
door een lidstaat, is de goedkeuring van 
de lidstaat een absolute voorwaarde voor 
de toepassing van een dergelijke 
maatregel. Indien de lidstaat niet instemt, 
is de nationale insolventiewetgeving van 
toepassing op het geval in kwestie. 

Or. en 

Amendement  314 
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Geen handeling, voorstel, besluit of 
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beleidsmaatregel van de Commissie, de 
afwikkelingsraad of een nationale 
afwikkelingsautoriteit krachtens deze 
verordening discrimineert, direct of 
indirect, een lidstaat of groep lidstaten als 
platform voor het verstrekken van 
bancaire of financiële diensten, 
depositohouders, beleggers of andere 
crediteuren die in de Unie zijn gevestigd 
op grond van hun nationaliteit of 
hoofdkantoor. 

Or. en 

Amendement  315 
Vicky Ford 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 – lid 4 ter (nieuw) 3 ter. 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. De Commissie en de 
afwikkelingsraad passen ter uitvoering 
van de krachtens deze verordening aan 
hen opgedragen taken het volledige 
toepasselijke Unierecht toe en, daar waar 
dit Unierecht uit richtlijnen bestaat, de 
nationale wetgeving ter omzetting van die 
richtlijnen. 

 Daartoe stellen de Commissie en de 
afwikkelingsraad besluiten vast onder 
voorbehoud van en in overeenstemming 
met het toepasselijke Unierecht, en met 
name wetgevings- en niet-
wetgevingshandelingen als die welke in de 
artikelen 290 en 291 VWEU worden 
bedoeld. De Commissie en de 
afwikkelingsraad zijn in het bijzonder 
onderworpen aan bindende technische 
regulerings- en uitvoeringsnormen die 
door de EBA zijn ontwikkeld en door de 
Commissie zijn aangenomen in 
overeenstemming met de artikelen 10 tot 
en met 15 van Verordening (EU) 
nr. 1093/2010, aan artikel 16 van die 
verordening, en aan toepasselijke 
besluiten van de EBA overeenkomstig 
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artikel 19, lid 3, van Verordening (EU) 
Nr. 1093/2010. 

Or. en 

Amendement  316 
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 6 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 6 bis 
 Uitvoering van taken door de Commissie 
 1. De Commissie gaat bij de uitvoering 

van de aan haar krachtens artikel 16 van 
deze verordening opgedragen taken 
onafhankelijk te werk alsook strikt in 
overeenstemming met de in deze 
verordening uiteengezette doelstellingen 
en beginselen. 

 2. De Commissie voert de aan haar 
krachtens artikel 16 van deze verordening 
opgedragen taken uit zonder afbreuk te 
doen aan haar andere taken alsook 
gescheiden daarvan. 

 3. De personeelsleden van de Commissie 
die de Commissie ondersteunen bij de 
uitvoering van de aan haar krachtens 
artikel 16 van deze verordening 
opgedragen taken zijn organisatorisch 
gescheiden van de personeelsleden van de 
Commissie die betrokken zijn bij andere 
taken van de Commissie, en vallen onder 
een aparte hiërarchie. 

 4. Met het oog op de scheiding van de 
uitvoering van de aan haar krachtens 
artikel 16 van deze verordening 
opgedragen taken en haar overige taken 
ziet de Commissie erop toe dat de werking 
van het college van commissarissen 
volledig gedifferentieerd is naar enerzijds 
de uitvoering van deze en anderzijds de 
uitvoering van de overige taken. Die 
differentiatie moet tevens strikt 
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gescheiden vergaderingen en agenda's 
behelzen. 

 5. Voor de toepassing van de leden 1 tot 
en met 4 stelt de Commissie de nodige 
interne regels vast en maakt zij deze 
openbaar, waaronder regels ten aanzien 
van het beroepsgeheim en de uitwisseling 
van informatie. 

 6. De commissaris belast met het toezicht 
op afwikkelingsfuncties heeft geen 
stemrecht in het college van 
commissarissen ten aanzien van zaken die 
verband houden met de handhaving van 
het mededingingsbeleid en 
staatssteunkwesties. 

Or. en 

Amendement  317 
Burkhard Balz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De afwikkelingsraad stelt 
afwikkelingsplannen op voor de in artikel 
2 bedoelde entiteiten en voor groepen. 

1. De nationale afwikkelingsautoriteit van 
de deelnemende lidstaat waarin de in 
artikel 2 bedoelde entiteit of groep 
gevestigd is, stelt een afwikkelingsplan op 
voor de betrokken entiteit of groep. 

 (Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.) 

Or. en 
Motivering 

Gezien de gevoeligheid van de in de afwikkelingsplannen op te nemen informatie dienen deze 
plannen te worden opgesteld door de desbetreffende nationale afwikkelingsautoriteit. De 
afwikkelingsraad ontvangt niet meer informatie dan hij nodig heeft ter uitvoering van zijn 
taken en plichten krachtens deze verordening. Vertrouwelijke of gevoelige bedrijfsinformatie 
van kredietinstellingen mag niet aan de afwikkelingsraad worden verstrekt. 

Amendement  318 
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De afwikkelingsraad stelt 
afwikkelingsplannen op voor de in artikel 
2 bedoelde entiteiten en voor groepen. 

1. De afwikkelingsraad evalueert de door 
de nationale afwikkelingsautoriteiten 
overeenkomstig de richtlijn inzake herstel 
en afwikkeling van banken opgestelde 
nationale afwikkelingsplannen voor de in 
artikel 2 bedoelde entiteiten en voor 
groepen. 

Or. en 
Motivering 

Zoals de zaken er nu voor staan, heeft de krachtens het GAM-voorstel vorm te geven 
afwikkelingsraad tot taak voor alle onder de werking van het GAM vallende instellingen 
afwikkelingsplannen op te stellen. Maar krachtens de richtlijn inzake herstel en afwikkeling 
van banken zijn alle instellingen reeds verplicht om over passende afwikkelingsplannen te 
beschikken. Doublures van bestaande plannen moeten dan ook worden voorkomen. 

Amendement  319 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De afwikkelingsraad stelt 
afwikkelingsplannen op voor de in artikel 
2 bedoelde entiteiten en voor groepen. 

1. De afwikkelingsraad stelt 
afwikkelingsplannen op voor de entiteiten 
die krachtens de verordening betreffende 
het gemeenschappelijke 
toezichtsmechanisme [ ] onder 
rechtstreeks toezicht van de Europese 
Centrale Bank staan en voor alle 
grensoverschrijdende entiteiten.  

Or. en 

Amendement  320 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De afwikkelingsraad stelt 
afwikkelingsplannen op voor de in artikel 2 

1. De afwikkelingsraad stelt in 
samenwerking met de nationale 
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bedoelde entiteiten en voor groepen. afwikkelingsautoriteiten 
afwikkelingsplannen op voor de in artikel 2 
bedoelde entiteiten en voor groepen. 

Or. en 

Amendement  321 
Corien Wortmann-Kool 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De afwikkelingsraad stelt 
afwikkelingsplannen op voor de in artikel 2 
bedoelde entiteiten en voor groepen. 

1. De afwikkelingsraad stelt, in zijn 
bestuursvergadering, afwikkelingsplannen 
op voor de in artikel 2 bedoelde entiteiten 
en voor groepen. 

Or. en 

Amendement  322 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De nationale 
afwikkelingsautoriteiten stellen de 
afwikkelingsplannen op voor de 
kredietinstellingen die uitsluitend in hun 
lidstaat gevestigd zijn en geen 
grensoverschrijdende entiteiten zijn. 

Or. en 

Amendement  323 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Alle afwikkelingsplannen worden 
voor definitieve goedkeuring voorgelegd 
aan de afwikkelingsraad in zijn 
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bestuursvergadering.  
Or. en 

Motivering 
In verband met de afwikkelingsplannen moet worden gezorgd voor maximale 
vertrouwelijkheid. Hiertoe moet er een mechanisme tot stand worden gebracht waarbij het 
aantal betrokken personen tot het meest noodzakelijke beperkt is. 

Amendement  324 
Burkhard Balz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor de toepassing van lid 1 doen de 
nationale afwikkelingsautoriteiten de 
afwikkelingsraad alle voor de opstelling 
en uitvoering van de afwikkelingsplannen 
benodigde informatie toekomen die zij 
overeenkomstig artikel 10 en artikel 12, 
lid 1, van Richtlijn [ ] hebben verkregen, 
onverminderd hoofdstuk 5 van deze titel. 

Schrappen 

Or. en 
Motivering 

Verwezen wordt naar de motivering bij amendement 7. Het afwikkelingsplan voor de 
desbetreffende kredietinstelling moet worden opgesteld door de nationale 
afwikkelingsautoriteiten. 

Amendement  325 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor de toepassing van lid 1 doen de 
nationale afwikkelingsautoriteiten de 
afwikkelingsraad alle voor de opstelling en 
uitvoering van de afwikkelingsplannen 
benodigde informatie toekomen die zij 
overeenkomstig artikel 10 en artikel 12, lid 
1, van Richtlijn [ ] hebben verkregen, 
onverminderd hoofdstuk 5 van deze titel. 

2. Voor de toepassing van lid 1 doen de 
nationale afwikkelingsautoriteiten de 
afwikkelingsraad alle informatie toekomen 
die nodig is voor de opstelling en 
uitvoering van de 
groepsafwikkelingsplannen voor 
instellingen die onder rechtstreeks 
toezicht staan van de ECB, onverminderd 
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hoofdstuk 5 van deze titel. Voor andere in 
artikel 2 bedoelde entiteiten doen de 
nationale afwikkelingsautoriteiten 
afwikkelingsplannen toekomen die zijn 
opgesteld overeenkomstig artikel 10 en 
artikel 12, lid 1, van Richtlijn [ ], 
onverminderd hoofdstuk 5 van deze titel. 

Or. en 

Amendement  326 
Burkhard Balz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het afwikkelingsplan voorziet in de 
afwikkelingsmaatregelen die de Commissie 
en de afwikkelingsraad kunnen nemen 
wanneer een in artikel 2 bedoelde entiteit 
of een groep aan de 
afwikkelingsvoorwaarden voldoet. In het 
afwikkelingsplan wordt rekening gehouden 
met een scala van scenario's, met inbegrip 
van de mogelijkheid dat het failleren 
idiosyncratisch is of in een tijd van bredere 
financiële instabiliteit of van systeembrede 
gebeurtenissen plaatsvindt. In het 
afwikkelingsplan wordt niet uitgegaan van 
enigerlei buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het gebruik van het 
overeenkomstig deze verordening 
ingestelde Fonds. 

4. Het afwikkelingsplan voorziet in de 
afwikkelingsmaatregelen die genomen 
moeten worden wanneer een in artikel 2 
bedoelde entiteit of een groep aan de 
afwikkelingsvoorwaarden voldoet. In het 
afwikkelingsplan wordt rekening gehouden 
met een scala van scenario's, met inbegrip 
van de mogelijkheid dat het failleren 
idiosyncratisch is of in een tijd van bredere 
financiële instabiliteit of van systeembrede 
gebeurtenissen plaatsvindt. In het 
afwikkelingsplan wordt niet uitgegaan van 
enigerlei buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het gebruik van het 
overeenkomstig deze verordening 
ingestelde Fonds. 

Or. en 

Amendement  327 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het afwikkelingsplan voorziet in de 
afwikkelingsmaatregelen die de Commissie 
en de afwikkelingsraad kunnen nemen 

4. Het afwikkelingsplan voorziet in de 
afwikkelingsmaatregelen die de 
afwikkelingsraad of de nationale 
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wanneer een in artikel 2 bedoelde entiteit 
of een groep aan de 
afwikkelingsvoorwaarden voldoet. In het 
afwikkelingsplan wordt rekening gehouden 
met een scala van scenario's, met inbegrip 
van de mogelijkheid dat het failleren 
idiosyncratisch is of in een tijd van bredere 
financiële instabiliteit of van systeembrede 
gebeurtenissen plaatsvindt. In het 
afwikkelingsplan wordt niet uitgegaan van 
enigerlei buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het gebruik van het 
overeenkomstig deze verordening 
ingestelde Fonds. 

afwikkelingsautoriteiten kunnen nemen 
wanneer een in de leden 1 en 1 bis 
bedoelde entiteit aan de 
afwikkelingsvoorwaarden voldoet. In het 
afwikkelingsplan wordt rekening gehouden 
met een scala van scenario's, met inbegrip 
van de mogelijkheid dat het failleren 
idiosyncratisch is of in een tijd van bredere 
financiële instabiliteit of van systeembrede 
gebeurtenissen plaatsvindt. In het 
afwikkelingsplan wordt niet uitgegaan van 
enigerlei buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het gebruik van het 
overeenkomstig deze verordening 
ingestelde Fonds. 

Or. en 

Amendement  328 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het afwikkelingsplan voorziet in de 
afwikkelingsmaatregelen die de Commissie 
en de afwikkelingsraad kunnen nemen 
wanneer een in artikel 2 bedoelde entiteit 
of een groep aan de 
afwikkelingsvoorwaarden voldoet. In het 
afwikkelingsplan wordt rekening gehouden 
met een scala van scenario's, met inbegrip 
van de mogelijkheid dat het failleren 
idiosyncratisch is of in een tijd van bredere 
financiële instabiliteit of van systeembrede 
gebeurtenissen plaatsvindt. In het 
afwikkelingsplan wordt niet uitgegaan van 
enigerlei buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het gebruik van het 
overeenkomstig deze verordening 
ingestelde Fonds. 

4. Het afwikkelingsplan voorziet in de 
afwikkelingsmaatregelen die de 
afwikkelingsraad en de nationale 
afwikkelingsautoriteiten kunnen nemen 
wanneer een in artikel 2 bedoelde entiteit 
of een groep aan de 
afwikkelingsvoorwaarden voldoet. In het 
afwikkelingsplan wordt rekening gehouden 
met een scala van scenario's, met inbegrip 
van de mogelijkheid dat het failleren 
idiosyncratisch is of in een tijd van bredere 
financiële instabiliteit of van systeembrede 
gebeurtenissen plaatsvindt. In het 
afwikkelingsplan wordt niet uitgegaan van 
enigerlei buitengewone openbare financiële 
steun. 

Or. en 

Amendement  329 
Sharon Bowles 
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Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het afwikkelingsplan voorziet in de 
afwikkelingsmaatregelen die de Commissie 
en de afwikkelingsraad kunnen nemen 
wanneer een in artikel 2 bedoelde entiteit 
of een groep aan de 
afwikkelingsvoorwaarden voldoet. In het 
afwikkelingsplan wordt rekening gehouden 
met een scala van scenario's, met inbegrip 
van de mogelijkheid dat het failleren 
idiosyncratisch is of in een tijd van bredere 
financiële instabiliteit of van systeembrede 
gebeurtenissen plaatsvindt. In het 
afwikkelingsplan wordt niet uitgegaan van 
enigerlei buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het gebruik van het 
overeenkomstig deze verordening 
ingestelde Fonds. 

4. Het afwikkelingsplan voorziet in de 
afwikkelingsmaatregelen die de 
afwikkelingsraad kan nemen wanneer een 
in artikel 2 bedoelde entiteit of een groep 
aan de afwikkelingsvoorwaarden voldoet. 
In het afwikkelingsplan wordt rekening 
gehouden met een scala van scenario's, met 
inbegrip van de mogelijkheid dat het 
failleren idiosyncratisch is of in een tijd 
van bredere financiële instabiliteit of van 
systeembrede gebeurtenissen plaatsvindt. 
In het afwikkelingsplan wordt niet 
uitgegaan van enigerlei buitengewone 
openbare financiële steun of 
gebruikmaking van het Fonds. 

Or. en 

Amendement  330 
Thomas Händel 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het afwikkelingsplan voorziet in de 
afwikkelingsmaatregelen die de Commissie 
en de afwikkelingsraad kunnen nemen 
wanneer een in artikel 2 bedoelde entiteit 
of een groep aan de 
afwikkelingsvoorwaarden voldoet. In het 
afwikkelingsplan wordt rekening gehouden 
met een scala van scenario's, met inbegrip 
van de mogelijkheid dat het failleren 
idiosyncratisch is of in een tijd van bredere 
financiële instabiliteit of van systeembrede 
gebeurtenissen plaatsvindt. In het 
afwikkelingsplan wordt niet uitgegaan van 
enigerlei buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het gebruik van het 
overeenkomstig deze verordening 

4. Het afwikkelingsplan voorziet in de 
afwikkelingsmaatregelen die de Commissie 
en de afwikkelingsraad kunnen nemen 
wanneer een in artikel 2 bedoelde entiteit 
of een groep aan de 
afwikkelingsvoorwaarden voldoet. In het 
afwikkelingsplan wordt rekening gehouden 
met een scala van scenario's, met inbegrip 
van de mogelijkheid dat het failleren 
idiosyncratisch is of in een tijd van bredere 
financiële instabiliteit of van systeembrede 
gebeurtenissen plaatsvindt. In het 
afwikkelingsplan wordt niet uitgegaan van 
enigerlei buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het gebruik van het 
overeenkomstig deze verordening 
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ingestelde Fonds. ingestelde Fonds. Indien dit niet kan 
worden gewaarborgd omdat een entiteit 
een kritieke omvang heeft bereikt of naar 
alle waarschijnlijkheid zal bereiken, ziet 
de afwikkelingsraad erop toe dat de 
entiteit haar bedrijfsstrategie 
dienovereenkomstig aanpast zodat deze 
ingeval zij failleert of ingeval van een 
crisissituatie, ordentelijk kan worden 
afgewikkeld. 

Or. en 

Amendement  331 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Voor elke entiteit omvat het 
afwikkelingsplan alle in hoofdstuk 2 van 
de richtlijn inzake herstel en afwikkeling 
van banken uiteengezette elementen. 

Or. en 

Amendement  332 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Het afwikkelingsplan voor elke entiteit 
bevat alle volgende elementen: 

5. Het afwikkelingsplan voor elke entiteit 
wordt opgesteld overeenkomstig artikel 11 
van de richtlijn inzake herstel en 
afwikkeling van banken [ ] en omvat alle 
daarin uiteengezette elementen.  

Or. en 

Amendement  333 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) een samenvatting van de belangrijkste 
elementen van het plan; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  334 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter b 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een samenvatting van de wezenlijke 
veranderingen in de instelling welke zich 
sinds de indiening van de laatste 
afwikkelingsinformatie hebben 
voorgedaan; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  335 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter c 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) een demonstratie van de wijze waarop 
kritieke functies en 
kernbedrijfsonderdelen juridisch en 
economisch voldoende van de overige 
functies kunnen worden gescheiden om 
bij het failleren van de instelling de 
continuïteit te waarborgen; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  336 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – alinea 5 – letter d 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) een schatting van het tijdsbestek voor 
de uitvoering van elk materieel aspect van 
het plan; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  337 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter e 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) een gedetailleerde beschrijving van de 
overeenkomstig artikel 8 uitgevoerde 
beoordeling van de afwikkelbaarheid; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  338 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7– lid 5 – letter f 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) een beschrijving van de eventueel op 
grond van artikel 8, lid 5, vereiste 
maatregelen voor het aanpakken of 
wegnemen van belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid die als gevolg van de 
overeenkomstig artikel 8 uitgevoerde 
beoordeling zijn vastgesteld; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  339 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter g 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) een beschrijving van de procedures 
voor het bepalen van de waarde en 
verkoopbaarheid van de kritieke functies, 
kernbedrijfsonderdelen en activa van 
de instelling; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  340 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter h 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) een gedetailleerde beschrijving van de 
regelingen die ervoor moeten zorgen dat 
de op grond van artikel 8 vereiste 
informatie actueel is en te allen tijde voor 
de afwikkelingsautoriteiten beschikbaar 
is; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  341 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter i 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) een toelichting door de 
afwikkelingsautoriteit van de wijze 
waarop de afwikkelingsmogelijkheden 
kunnen worden gefinancierd zonder dat 
van enige buitengewone openbare 
financiële steun wordt uitgegaan; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  342 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter i 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) een toelichting door de 
afwikkelingsautoriteit van de wijze waarop 
de afwikkelingsmogelijkheden kunnen 
worden gefinancierd zonder dat van enige 
buitengewone openbare financiële steun 
wordt uitgegaan; 

(i) een toelichting door de 
afwikkelingsautoriteit van de wijze waarop 
de afwikkelingsmogelijkheden kunnen 
worden gefinancierd zonder dat van enige 
buitengewone openbare financiële steun of 
van gebruikmaking van het Fonds wordt 
uitgegaan; 

Or. en 

Amendement  343 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter j 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(j) een gedetailleerde beschrijving van de 
verschillende afwikkelingsstrategieën die 
binnen de verschillende mogelijke 
scenario's kunnen worden toegepast; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  344 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter k 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(k) een beschrijving van kritieke 
onderlinge afhankelijkheden; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  345 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter l 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(l) een analyse van het effect van het plan 
op andere instellingen binnen de groep; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  346 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter m 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(m) een beschrijving van de 
mogelijkheden voor het vrijwaren van de 
toegang tot betalingen en 
clearingdiensten en andere 
infrastructuren; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  347 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter n 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(n) een plan om met de media en het 
publiek te communiceren; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  348 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter o 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(o) de minimumvereiste voor eigen 
vermogen en in aanmerking komende 
passiva krachtens artikel 10 en, in 
voorkomend geval, een termijn voor het 

Schrappen 
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bereiken van dat niveau; 
Or. en 

Amendement  349 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter p 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(p) in voorkomend geval, de 
minimumvereiste voor eigen vermogen en 
contractuele instrumenten van de inbreng 
van de particuliere sector krachtens 
artikel 10 en, in voorkomend geval, een 
termijn voor het bereiken van dat niveau; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  350 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter q 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(q) een beschrijving van essentiële 
verrichtingen en systemen om de continue 
werking van de bedrijfsprocessen van de 
instelling te waarborgen; 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  351 
Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter r 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(r) een beschrijving van de gevolgen voor 
het personeel van de uitvoering van het 
plan, met inbegrip van een beoordeling 
van eventueel daarmee gepaard gaande 
kosten. 

Schrappen 
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Or. en 

Amendement  352 
Olle Ludvigsson 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 5 – letter r bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (r bis) een beschrijving van de procedures 
die gebruikt moeten worden voor het 
informeren en raadplegen van 
werknemers of hun vertegenwoordigers 
tijdens de uitvoering van het plan; 

Or. en 

Amendement  353 
Sławomir Nitras 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 6 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Groepsafwikkelingsplannen omvatten 
zowel een plan voor de afwikkeling van de 
groep in haar geheel als maatregelen voor 
de afwikkeling van de 
moederondernemingen en de 
dochterondernemingen die deel uitmaken 
van de groep. 

6. Groepsafwikkelingsplannen omvatten 
een plan voor de afwikkeling van de groep 
in haar geheel. Indien de nationale 
afwikkelingsautoriteit of een 
vertegenwoordiger in de afwikkelingsraad 
daar een met redenen omkleed verzoek toe 
indient - met name indien activiteiten van 
de dochteronderneming een substantieel 
deel uitmaken van het financieel stelsel 
van de lidstaat – omvat het 
groepsafwikkelingsplan tevens een apart 
plan voor de afwikkeling van de in die 
deelnemende lidstaat gevestigde 
dochteronderneming. 

Or. en 

Amendement  354 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw) 



 

PE521.747v01-00 162/187 AM\1006888NL.doc 

NL 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd deze bepaling kunnen de 
nationale afwikkelingsautoriteiten van 
niet-deelnemende lidstaten 
afwikkelingsplannen opstellen en 
bijhouden voor dochterondernemingen 
die deel uitmaken van een groep die 
gevestigd is in een deelnemende lidstaat 
overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van 
Richtlijn [ ]. 

Or. en 
Motivering 

Dit amendement verduidelijkt de situaties waarbij er sprake is van dochterondernemingen, in 
lijn met de richtlijn inzake herstel en afwikkeling van banken (verwijzing naar de artikelen 11 
en 12 daarvan), aangezien individuele plannen des te belangrijker zijn indien de 
dochteronderneming buiten het GAM valt. 

Amendement  355 
Burkhard Balz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 7 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De afwikkelingsraad stelt de 
afwikkelingsplannen op in samenwerking 
met de toezichthouder of de 
consoliderende toezichthouder en met de 
nationale afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaten waar de entiteiten 
zijn gevestigd. 

Schrappen 

Or. en 
Motivering 

Verwezen wordt naar de motivering bij de amendementen 7 en 8. 

Amendement  356 
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 7 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De afwikkelingsraad stelt de 
afwikkelingsplannen op in samenwerking 
met de toezichthouder of de consoliderende 
toezichthouder en met de nationale 
afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaten waar de entiteiten 
zijn gevestigd. 

7. De afwikkelingsraad stelt de 
afwikkelingsplannen op in samenwerking 
met de toezichthouder of de consoliderende 
toezichthouder, met de nationale 
afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaten waar de entiteiten 
zijn gevestigd en met de nationale 
autoriteiten van niet-deelnemende 
lidstaten waar dochterondernemingen zijn 
gevestigd. 

Or. en 
Motivering 

Plannen die van invloed zijn op de dochterondernemingen die gevestigd zijn op het 
grondgebied van niet-deelnemende lidstaten kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de 
stabiliteit van de plaatselijke financiële markt. Dat betekent dat plannen moeten worden 
opgesteld samen met de consoliderende toezichthouder, de nationale autoriteiten van de 
deelnemende lidstaten waarin de entiteiten zijn gevestigd en de nationale autoriteiten van 
niet-deelnemende lidstaten waarin dochterondernemingen zijn gevestigd. 

Amendement  357 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 7 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De afwikkelingsraad stelt de 
afwikkelingsplannen op in samenwerking 
met de toezichthouder of de consoliderende 
toezichthouder en met de nationale 
afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaten waar de entiteiten 
zijn gevestigd. 

7. De afwikkelingsraad stelt de 
afwikkelingsplannen op in samenwerking 
met de toezichthouder of de consoliderende 
toezichthouder en met de nationale 
afwikkelingsautoriteiten van de 
deelnemende lidstaten waar de entiteiten 
zijn gevestigd. De afwikkelingsraad werkt 
samen met de afwikkelingsautoriteiten in 
niet-deelnemende lidstaten indien in die 
lidstaten entiteiten onderworpen zijn aan 
toezicht op geconsolideerde basis. 

Or. en 

Amendement  358 
Sławomir Nitras 
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Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 7 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 7 bis. ingeval kredietinstellingen volgens 
de in Verordening 2012/0242 opgenomen 
definitie als niet-systemisch worden 
beschouwd, stellen de desbetreffende 
afwikkelingsautoriteiten voorontwerpen 
van afwikkelingsplannen op. De 
afwikkelingsraad kan een voorontwerp 
enkel goed- of afkeuren behoudens 
uitvoerige motivering. Indien het een 
tweede maal afgekeurd wordt, wordt het 
voorontwerp voorgelegd aan de plenaire 
zitting van de afwikkelingsraad. 

Or. xm 
Motivering 

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. 

Amendement  359 
Sławomir Nitras 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 8 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. De afwikkelingsraad kan van nationale 
afwikkelingsautoriteiten eisen dat zij 
voorontwerpen van afwikkelingsplannen 
opstellen, en van de afwikkelingsautoriteit 
op groepsniveau dat zij een voorontwerp 
van groepsafwikkelingsplan opstelt. 

8. Nationale afwikkelingsautoriteiten 
stellen voorontwerpen van 
afwikkelingsplannen op en de 
afwikkelingsautoriteit op groepsniveau 
stelt een voorontwerp van 
groepsafwikkelingsplan op. Indien de 
afwikkelingsraad besluit een ingediend 
voorontwerp van groepsafwikkelingsplan 
te wijzigen, geeft hij hiervoor een 
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uitgebreide onderbouwing.  
Or. en 

Amendement  360 
Corien Wortmann-Kool 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 – lid 9 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 bis. Besluiten met betrekking tot het 
opstellen en evalueren van de 
afwikkelingsplannen alsook ten aanzien 
van de toepassing van passende 
maatregelen worden door de 
afwikkelingsraad genomen in zijn 
bestuursvergadering.  

Or. en 

Amendement  361 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 bis 
 De afwikkelingsraad sluit een 

memorandum van overeenkomst met de 
afwikkelingsautoriteiten van niet-
deelnemende lidstaten. 

Or. en 

Amendement  362 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
namens de Verts/ALE-Fractie 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 bis 
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 Toepassing van de richtlijn inzake herstel 
en afwikkeling van banken 

 De maatregelen van het GAM met 
betrekking tot instellingen vallen onder de 
richtlijn inzake herstel en afwikkeling van 
banken. 

Or. en 

Amendement  363 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
namens de Verts/ALE-Fractie 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 7 ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 ter 
 Afwikkelbaarheid van systeemrelevante 

financiële instellingen 
 De afwikkelingsraad geeft voor de in 

artikel 2 van deze verordening bedoelde 
en krachtens artikel 131 van Richtlijn 
(EU) nr. 2013/36 als mondiaal 
systeemrelevante instellingen en andere 
systeemrelevante instellingen 
aangemerkte instellingen voorrang aan de 
beoordeling van hun afwikkelbaarheid 
overeenkomstig artikel 13 van de richtlijn 
inzake herstel en afwikkeling van banken, 
en stelt voor elk van deze instellingen een 
plan op om overeenkomstig artikel 14 van 
de richtlijn inzake herstel en afwikkeling 
van banken belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid uit de weg te ruimen. 

 Het plan moet ten minste het 
onderstaande bevatten: 

 (a) eisen dat de instelling specifieke activa 
afstoot; 

 (b) eisen dat de instelling specifieke 
bestaande of voorgestelde activiteiten 
beperkt of staakt; 

 (c) beperking of verbod op de 
ontwikkeling of verkoop van nieuwe 



 

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

 NL 

bedrijfsonderdelen of producten; 
 (d) eisen dat er wijzigingen worden 

aangebracht aan de juridische of 
operationele structuren van de instelling 
om de complexiteit ervan te verminderen 
en zo ervoor te zorgen dat kritieke functies 
juridisch en economisch door middel van 
de toepassing van de 
afwikkelingsinstrumenten van de andere 
functies kunnen worden afgesplitst; 

Or. en 

Amendement  364 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij de opstelling van 
afwikkelingsplannen in overeenstemming 
met artikel 7 beoordeelt de 
afwikkelingsraad, na raadpleging van de 
bevoegde autoriteit, met inbegrip van de 
ECB, en van de afwikkelingsautoriteiten 
van niet-deelnemende lidstaten waar 
significante bijkantoren zijn gevestigd, 
voor zover zulks relevant is voor het 
significante bijkantoor, in hoeverre 
instellingen en groepen afwikkelbaar zijn 
zonder buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het beroep op het 
overeenkomstig artikel 64 ingestelde 
Fonds. 

1. Bij de opstelling van 
afwikkelingsplannen in overeenstemming 
met artikel 7 beoordeelt de 
afwikkelingsraad, na raadpleging van de 
bevoegde autoriteit, met inbegrip van de 
ECB, en van de afwikkelingsautoriteiten 
van niet-deelnemende lidstaten waar 
significante bijkantoren of 
dochterondernemingen zijn gevestigd, 
voor zover zulks relevant is voor het 
significante bijkantoor, de significante 
dochteronderneming en de financiële 
stabiliteit, in hoeverre instellingen en 
groepen afwikkelbaar zijn zonder 
buitengewone openbare financiële steun. 

Or. en 

Amendement  365 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij de opstelling van 
afwikkelingsplannen in overeenstemming 

1. Bij de opstelling van 
afwikkelingsplannen in overeenstemming 
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met artikel 7 beoordeelt de 
afwikkelingsraad, na raadpleging van de 
bevoegde autoriteit, met inbegrip van de 
ECB, en van de afwikkelingsautoriteiten 
van niet-deelnemende lidstaten waar 
significante bijkantoren zijn gevestigd, 
voor zover zulks relevant is voor het 
significante bijkantoor, in hoeverre 
instellingen en groepen afwikkelbaar zijn 
zonder buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het beroep op het 
overeenkomstig artikel 64 ingestelde 
Fonds. 

met artikel 7 beoordeelt de 
afwikkelingsraad, na raadpleging van de 
bevoegde autoriteit, met inbegrip van de 
ECB, en van de afwikkelingsautoriteiten 
van niet-deelnemende lidstaten waar 
significante bijkantoren zijn gevestigd, 
voor zover zulks relevant is voor het 
significante bijkantoor, in hoeverre 
instellingen en groepen afwikkelbaar zijn 
zonder buitengewone openbare financiële 
steun. 

Or. en 

Amendement  366 
Sławomir Nitras 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij de opstelling van 
afwikkelingsplannen in overeenstemming 
met artikel 7 beoordeelt de 
afwikkelingsraad, na raadpleging van de 
bevoegde autoriteit, met inbegrip van de 
ECB, en van de afwikkelingsautoriteiten 
van niet-deelnemende lidstaten waar 
significante bijkantoren zijn gevestigd, 
voor zover zulks relevant is voor het 
significante bijkantoor, in hoeverre 
instellingen en groepen afwikkelbaar zijn 
zonder buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het beroep op het 
overeenkomstig artikel 64 ingestelde 
Fonds. 

1. Bij de opstelling van 
afwikkelingsplannen in overeenstemming 
met artikel 7 beoordeelt de 
afwikkelingsraad ingeval hij naar een 
onder zijn bevoegdheid vallende entiteit 
verwijst, na raadpleging van de bevoegde 
autoriteit, met inbegrip van de ECB, en van 
de afwikkelingsautoriteiten van niet-
deelnemende lidstaten, in hoeverre 
instellingen en groepen afwikkelbaar zijn 
zonder buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het beroep op het 
overeenkomstig artikel 64 ingestelde 
Fonds.. Het voorontwerp van 
groepsafwikkelingsplan en de daaruit 
voortvloeiende afwikkelingsbesluiten zijn 
niet bindend voor de 
afwikkelingsautoriteit van de niet-
deelnemende lidstaat. 

Or. en 
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Amendement  367 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij de opstelling van 
afwikkelingsplannen in overeenstemming 
met artikel 7 beoordeelt de 
afwikkelingsraad, na raadpleging van de 
bevoegde autoriteit, met inbegrip van de 
ECB, en van de afwikkelingsautoriteiten 
van niet-deelnemende lidstaten waar 
significante bijkantoren zijn gevestigd, 
voor zover zulks relevant is voor het 
significante bijkantoor, in hoeverre 
instellingen en groepen afwikkelbaar zijn 
zonder buitengewone openbare financiële 
steun, afgezien van het beroep op het 
overeenkomstig artikel 64 ingestelde 
Fonds. 

1. Bij de opstelling van 
afwikkelingsplannen in overeenstemming 
met artikel 7 beoordeelt de 
afwikkelingsraad, na raadpleging van de 
bevoegde autoriteiten, met inbegrip van de 
ECB, en van de afwikkelingsautoriteiten 
van niet-deelnemende lidstaten waar 
dochterondernemingen en significante 
bijkantoren zijn gevestigd, voor zover 
zulks relevant is voor het significante 
bijkantoor, in hoeverre instellingen en 
groepen afwikkelbaar zijn zonder 
buitengewone openbare financiële steun, 
afgezien van het beroep op het 
overeenkomstig artikel 64 ingestelde 
Fonds. 

Or. en 

Motivering 

De oorspronkelijke bewoording was strijdig met artikel 7 waar eveneens sprake is van 
dochterondernemingen. Het amendement verheldert de situaties waarbij er 
dochterondernemingen in het spel zijn, dit in lijn met de richtlijn inzake herstel en afwikkeling 
van banken. 

Amendement  368 
Diogo Feio 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij de opstelling van een 
afwikkelingsplan voor in artikel 2 bedoelde 
entiteiten beoordeelt de afwikkelingsraad 
in overeenstemming met deze verordening 
in hoeverre een dergelijke entiteit 

2. Bij de opstelling van een 
afwikkelingsplan voor in artikel 7, lid 1, 
bedoelde entiteiten of bij de verlening van 
definitieve goedkeuring aan 
afwikkelingsplannen voor in artikel 7, lid 
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afwikkelbaar is. Een entiteit wordt geacht 
afwikkelbaar te zijn indien het haalbaar en 
geloofwaardig is dat de 
afwikkelingsautoriteit deze ofwel volgens 
een normale insolventieprocedure 
liquideert, ofwel afwikkelt door de 
verschillende afwikkelingsinstrumenten en 
-bevoegdheden op de entiteit toe te passen 
zonder dat zulks leidt tot significante 
nadelige gevolgen voor de financiële 
systemen, met inbegrip van algemenere 
financiële instabiliteit of systeembrede 
gebeurtenissen, van de lidstaat waar de 
entiteit zich bevindt, dan wel van andere 
lidstaten of de Unie en met het oog op het 
garanderen van de continuïteit van de 
kritieke functies die door de entiteit 
worden uitgevoerd. 

1 bis, bedoelde entiteiten, beoordeelt de 
afwikkelingsraad in overeenstemming met 
deze verordening in hoeverre een 
dergelijke entiteit afwikkelbaar is. Een 
entiteit wordt geacht afwikkelbaar te zijn 
indien het haalbaar en geloofwaardig is dat 
de afwikkelingsautoriteit deze ofwel 
volgens een normale insolventieprocedure 
liquideert, ofwel afwikkelt door de 
verschillende afwikkelingsinstrumenten en 
-bevoegdheden op de entiteit toe te passen 
zonder dat zulks leidt tot significante 
nadelige gevolgen voor de financiële 
systemen, met inbegrip van algemenere 
financiële instabiliteit of systeembrede 
gebeurtenissen, van de lidstaat waar de 
entiteit zich bevindt, dan wel van andere 
lidstaten of de Unie en met het oog op het 
garanderen van de continuïteit van de 
kritieke functies die door de entiteit 
worden uitgevoerd. 

Or. en 

Amendement  369 
Robert Goebbels 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij de opstelling van een 
afwikkelingsplan voor in artikel 2 bedoelde 
entiteiten beoordeelt de afwikkelingsraad 
in overeenstemming met deze verordening 
in hoeverre een dergelijke entiteit 
afwikkelbaar is. Een entiteit wordt geacht 
afwikkelbaar te zijn indien het haalbaar en 
geloofwaardig is dat de 
afwikkelingsautoriteit deze ofwel volgens 
een normale insolventieprocedure 
liquideert, ofwel afwikkelt door de 
verschillende afwikkelingsinstrumenten en 
-bevoegdheden op de entiteit toe te passen 
zonder dat zulks leidt tot significante 
nadelige gevolgen voor de financiële 
systemen, met inbegrip van algemenere 

2. Bij de opstelling van een 
afwikkelingsplan voor in artikel 2 bedoelde 
entiteiten beoordeelt de afwikkelingsraad 
in overeenstemming met deze verordening 
in hoeverre een dergelijke entiteit 
afwikkelbaar is. Een entiteit wordt geacht 
afwikkelbaar te zijn indien het haalbaar en 
geloofwaardig is dat de 
afwikkelingsautoriteit deze ofwel volgens 
een normale insolventieprocedure 
liquideert, ofwel afwikkelt door de 
verschillende afwikkelingsinstrumenten en 
-bevoegdheden op de entiteit toe te passen 
zonder dat zulks leidt tot significante 
nadelige gevolgen voor de financiële 
systemen, met inbegrip van algemenere 
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financiële instabiliteit of systeembrede 
gebeurtenissen, van de lidstaat waar de 
entiteit zich bevindt, dan wel van andere 
lidstaten of de Unie en met het oog op het 
garanderen van de continuïteit van de 
kritieke functies die door de entiteit 
worden uitgevoerd. 

financiële instabiliteit of systeembrede 
gebeurtenissen, van de lidstaat waar de 
entiteit zich bevindt, dit gezien de 
financiële, economische en sociale 
stabiliteit van die lidstaat dan wel van 
andere lidstaten of de Unie en met het oog 
op het garanderen van de continuïteit van 
de kritieke functies die door de entiteit 
worden uitgevoerd. 

Or. en 

Amendement  370 
Thomas Händel 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij de opstelling van een 
afwikkelingsplan voor in artikel 2 bedoelde 
entiteiten beoordeelt de afwikkelingsraad 
in overeenstemming met deze verordening 
in hoeverre een dergelijke entiteit 
afwikkelbaar is. Een entiteit wordt geacht 
afwikkelbaar te zijn indien het haalbaar en 
geloofwaardig is dat de 
afwikkelingsautoriteit deze ofwel volgens 
een normale insolventieprocedure 
liquideert, ofwel afwikkelt door de 
verschillende afwikkelingsinstrumenten en 
-bevoegdheden op de entiteit toe te passen 
zonder dat zulks leidt tot significante 
nadelige gevolgen voor de financiële 
systemen, met inbegrip van algemenere 
financiële instabiliteit of systeembrede 
gebeurtenissen, van de lidstaat waar de 
entiteit zich bevindt, dan wel van andere 
lidstaten of de Unie en met het oog op het 
garanderen van de continuïteit van de 
kritieke functies die door de entiteit 
worden uitgevoerd. 

2. Bij de opstelling van een 
afwikkelingsplan voor in artikel 2 bedoelde 
entiteiten beoordeelt de afwikkelingsraad 
in overeenstemming met deze verordening 
in hoeverre een dergelijke entiteit 
afwikkelbaar is. Een entiteit wordt geacht 
afwikkelbaar te zijn indien het haalbaar en 
geloofwaardig is dat de 
afwikkelingsautoriteit deze ofwel volgens 
een normale insolventieprocedure 
liquideert, ofwel afwikkelt door de 
verschillende afwikkelingsinstrumenten en 
-bevoegdheden op de entiteit toe te passen 
zonder dat zulks leidt tot significante 
nadelige gevolgen voor de financiële 
systemen, met inbegrip van algemenere 
financiële instabiliteit of systeembrede 
gebeurtenissen, van de lidstaat waar de 
entiteit zich bevindt, dan wel van andere 
lidstaten of de Unie en met het oog op het 
garanderen van de continuïteit van de 
kritieke functies die door de entiteit 
worden uitgevoerd. Entiteiten die een 
kritieke omvang hebben bereikt 
overeenkomstig de definitie in artikel 3 en 
die niet-afwikkelbaar worden beschouwd 
met de in artikel 19 bedoelde 
instrumenten, worden 
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dienovereenkomstig geherstructureerd. In 
dit geval worden eigendomsrechten 
achtergesteld bij het algemeen belang. 

Or. en 

Amendement  371 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Bij de opstelling van 
afwikkelingsplannen voor groepen 
beoordeelt de afwikkelingsraad in hoeverre 
groepen afwikkelbaar zijn in 
overeenstemming met deze verordening. 
Een groep wordt geacht afwikkelbaar te 
zijn indien het haalbaar en geloofwaardig 
is dat de afwikkelingsautoriteiten ofwel 
groepsentiteiten volgens een normale 
insolventieprocedure liquideren, ofwel 
groepsentiteiten afwikkelen door 
afwikkelingsinstrumenten en -
bevoegdheden op groepsentiteiten toe te 
passen zonder dat zulks leidt tot 
significante nadelige gevolgen voor het 
financiële stelsel, met inbegrip van 
algemenere financiële instabiliteit of 
systeembrede gebeurtenissen, van de 
lidstaten waar tot een groep behorende 
entiteiten zich bevinden, dan wel van 
andere lidstaten of de Unie en met het oog 
op het garanderen van de continuïteit van 
de kritieke functies die door deze entiteiten 
worden uitgevoerd, hetzij omdat deze 
gemakkelijk en snel kunnen worden 
afgesplitst, hetzij via andere middelen. 

3. Bij de opstelling van 
afwikkelingsplannen voor groepen 
beoordeelt de afwikkelingsraad in hoeverre 
groepen afwikkelbaar zijn in 
overeenstemming met de richtlijn inzake 
herstel en afwikkeling van banken [ ] 
zoals gewijzigd bij deze verordening voor 
wat betreft de oprichting van de 
afwikkelingsraad. Een groep wordt geacht 
afwikkelbaar te zijn indien het haalbaar en 
geloofwaardig is dat de 
afwikkelingsautoriteiten ofwel 
groepsentiteiten volgens een normale 
insolventieprocedure liquideren, ofwel 
groepsentiteiten afwikkelen door 
afwikkelingsinstrumenten en -
bevoegdheden op groepsentiteiten toe te 
passen zonder dat zulks leidt tot 
significante nadelige gevolgen voor het 
financiële stelsel, met inbegrip van 
algemenere financiële instabiliteit of 
systeembrede gebeurtenissen, van de 
lidstaten waar tot een groep behorende 
entiteiten zich bevinden, dan wel van 
andere lidstaten of de Unie en met het oog 
op het garanderen van de continuïteit van 
de kritieke functies die door deze entiteiten 
worden uitgevoerd, hetzij omdat deze 
gemakkelijk en snel kunnen worden 
afgesplitst, hetzij via andere middelen. 

Or. en 
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Amendement  372 
Robert Goebbels 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Bij de opstelling van 
afwikkelingsplannen voor groepen 
beoordeelt de afwikkelingsraad in hoeverre 
groepen afwikkelbaar zijn in 
overeenstemming met deze verordening. 
Een groep wordt geacht afwikkelbaar te 
zijn indien het haalbaar en geloofwaardig 
is dat de afwikkelingsautoriteiten ofwel 
groepsentiteiten volgens een normale 
insolventieprocedure liquideren, ofwel 
groepsentiteiten afwikkelen door 
afwikkelingsinstrumenten en -
bevoegdheden op groepsentiteiten toe te 
passen zonder dat zulks leidt tot 
significante nadelige gevolgen voor het 
financiële stelsel, met inbegrip van 
algemenere financiële instabiliteit of 
systeembrede gebeurtenissen, van de 
lidstaten waar tot een groep behorende 
entiteiten zich bevinden, dan wel van 
andere lidstaten of de Unie en met het oog 
op het garanderen van de continuïteit van 
de kritieke functies die door deze entiteiten 
worden uitgevoerd, hetzij omdat deze 
gemakkelijk en snel kunnen worden 
afgesplitst, hetzij via andere middelen. 

3. Bij de opstelling van 
afwikkelingsplannen voor groepen 
beoordeelt de afwikkelingsraad in hoeverre 
groepen afwikkelbaar zijn in 
overeenstemming met deze verordening. 
Een groep wordt geacht afwikkelbaar te 
zijn indien het haalbaar en geloofwaardig 
is dat de afwikkelingsautoriteiten ofwel 
groepsentiteiten volgens een normale 
insolventieprocedure liquideren, ofwel 
groepsentiteiten afwikkelen door 
afwikkelingsinstrumenten en -
bevoegdheden op groepsentiteiten toe te 
passen zonder dat zulks leidt tot 
significante nadelige gevolgen voor het 
financiële stelsel, met inbegrip van 
algemenere financiële instabiliteit of 
systeembrede gebeurtenissen, van de 
lidstaten waar tot een groep behorende 
entiteiten zich bevinden, dit gezien de 
financiële, economische en sociale 
stabiliteit van die lidstaat dan wel van 
andere lidstaten of de Unie en met het oog 
op het garanderen van de continuïteit van 
de kritieke functies die door deze entiteiten 
worden uitgevoerd, hetzij omdat deze 
gemakkelijk en snel kunnen worden 
afgesplitst, hetzij via andere middelen. 

Or. en 

Motivering 

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 
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economy and social stability of a Member State. 

Amendement  373 
Sławomir Nitras 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 6 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Het verslag wordt ter kennis gebracht 
van de betrokken entiteit of 
moederonderneming, van de bevoegde 
autoriteiten en van de 
afwikkelingsautoriteiten van niet-
deelnemende lidstaten waar significante 
bijkantoren zijn gevestigd. Het motiveert 
de betrokken beoordeling of vaststelling en 
geeft aan hoe deze beoordeling of 
vaststelling voldoet aan het in artikel 6 
vermelde vereiste van evenredige 
toepassing. 

6. Het verslag wordt ter kennis gebracht 
van de betrokken entiteit of 
moederonderneming, van de bevoegde 
autoriteiten en van de 
afwikkelingsautoriteiten van niet-
deelnemende lidstaten. Het motiveert de 
betrokken beoordeling of vaststelling en 
geeft aan hoe deze beoordeling of 
vaststelling voldoet aan het in artikel 6 
vermelde vereiste van evenredige 
toepassing. 

Or. en 

Amendement  374 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 6 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Het verslag wordt ter kennis gebracht 
van de betrokken entiteit of 
moederonderneming, van de bevoegde 
autoriteiten en van de 
afwikkelingsautoriteiten van niet-
deelnemende lidstaten waar significante 
bijkantoren zijn gevestigd. Het motiveert 
de betrokken beoordeling of vaststelling en 
geeft aan hoe deze beoordeling of 
vaststelling voldoet aan het in artikel 6 
vermelde vereiste van evenredige 
toepassing. 

6. Het verslag wordt ter kennis gebracht 
van de betrokken entiteit of 
moederonderneming, van de bevoegde 
autoriteiten en van de 
afwikkelingsautoriteiten van niet-
deelnemende lidstaten waar significante 
bijkantoren of dochterondernemingen zijn 
gevestigd. Het motiveert de betrokken 
beoordeling of vaststelling en geeft aan hoe 
deze beoordeling of vaststelling voldoet 
aan het in artikel 6 vermelde vereiste van 
evenredige toepassing. 

Or. en 
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Amendement  375 
Sławomir Nitras 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 7 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Binnen vier maanden na de datum van 
ontvangst van het verslag kan de entiteit of 
de moederonderneming opmerkingen 
indienen en aan de afwikkelingsraad 
alternatieve maatregelen voorstellen 
waarmee de in het verslag genoemde 
belemmeringen kunnen worden 
weggenomen. De afwikkelingsraad deelt 
elke door de entiteit of 
moederonderneming voorgestelde 
maatregel mee aan de bevoegde 
autoriteiten en aan de 
afwikkelingsautoriteiten van niet-
deelnemende lidstaten waar significante 
bijkantoren zijn gevestigd. 

7. Binnen vier maanden na de datum van 
ontvangst van het verslag kan de entiteit of 
de moederonderneming opmerkingen 
indienen en aan de afwikkelingsraad 
alternatieve maatregelen voorstellen 
waarmee de in het verslag genoemde 
belemmeringen kunnen worden 
weggenomen. De afwikkelingsraad deelt 
elke door de entiteit of 
moederonderneming voorgestelde 
maatregel mee aan de bevoegde 
autoriteiten en aan de 
afwikkelingsautoriteiten van niet-
deelnemende lidstaten. 

Or. en 

Amendement  376 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 7 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Binnen vier maanden na de datum van 
ontvangst van het verslag kan de entiteit of 
de moederonderneming opmerkingen 
indienen en aan de afwikkelingsraad 
alternatieve maatregelen voorstellen 
waarmee de in het verslag genoemde 
belemmeringen kunnen worden 
weggenomen. De afwikkelingsraad deelt 
elke door de entiteit of 
moederonderneming voorgestelde 
maatregel mee aan de bevoegde 
autoriteiten en aan de 
afwikkelingsautoriteiten van niet-
deelnemende lidstaten waar significante 

7. Binnen vier maanden na de datum van 
ontvangst van het verslag kan de entiteit of 
de moederonderneming, of de bevoegde 
autoriteit of afwikkelingsautoriteit van 
een niet-deelnemende lidstaat, 
opmerkingen indienen en aan de 
afwikkelingsraad alternatieve maatregelen 
voorstellen waarmee de in het verslag 
genoemde belemmeringen kunnen worden 
weggenomen. De afwikkelingsraad deelt 
elke door de entiteit of 
moederonderneming voorgestelde 
maatregel mee aan de bevoegde 
autoriteiten en aan de 
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bijkantoren zijn gevestigd. afwikkelingsautoriteiten van niet-
deelnemende lidstaten waar significante 
bijkantoren of dochterondernemingen zijn 
gevestigd. 

Or. en 

Amendement  377 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 8 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. Indien de door de betrokken entiteit of 
moederonderneming voorgestelde 
maatregelen de belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid niet effectief wegnemen, 
neemt de afwikkelingsraad, na raadpleging 
van de bevoegde autoriteit en, in 
voorkomend geval, van de 
macroprudentiële autoriteit, een besluit 
waarin wordt gesteld dat de voorgestelde 
maatregelen de belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid niet effectief wegnemen 
en waarin de nationale 
afwikkelingsautoriteiten de instructie wordt 
gegeven van de instelling, de 
moederonderneming of een 
dochteronderneming van de betrokken 
groep te eisen dat deze een van de in lid 9 
vermelde maatregelen neemt, op basis van 
de volgende criteria: 

8. Indien de door de betrokken entiteit of 
moederonderneming voorgestelde 
maatregelen de belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid niet effectief wegnemen, 
neemt de afwikkelingsraad, na raadpleging 
van de bevoegde autoriteit en, in 
voorkomend geval, van de 
macroprudentiële autoriteit, de bevoegde 
autoriteit en de afwikkelingsautoriteit van 
niet-deelnemende lidstaten een besluit 
waarin wordt gesteld dat de voorgestelde 
maatregelen de belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid niet effectief wegnemen 
en waarin de nationale 
afwikkelingsautoriteiten de instructie wordt 
gegeven van de instelling, de 
moederonderneming of een 
dochteronderneming van de betrokken 
groep te eisen dat deze een van de in lid 9 
vermelde maatregelen neemt, op basis van 
de volgende criteria: 

Or. en 

Amendement  378 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 8 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de noodzaak om een negatief effect op 
de financiële stabiliteit in deelnemende 
lidstaten te vermijden; 

(b) de noodzaak om een negatief effect op 
de financiële stabiliteit in deelnemende 
lidstaten, getroffen niet-deelnemende 
lidstaten en de Unie als geheel te 
vermijden; 

Or. en 

Amendement  379 
Vicky Ford 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 8 – letter b 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de noodzaak om een negatief effect op 
de financiële stabiliteit in deelnemende 
lidstaten te vermijden; 

(b) de noodzaak om een negatief effect op 
de financiële stabiliteit in deelnemende en 
niet-deelnemende lidstaten te vermijden; 

Or. en 

Amendement  380 
Sławomir Nitras 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 – lid 10 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

10. De nationale afwikkelingsautoriteiten 
voeren de instructies van de 
afwikkelingsraad uit conform artikel 26. 

10. De nationale afwikkelingsautoriteiten 
voeren de instructies van de 
afwikkelingsraad uit conform artikel 26. 
De nationale afwikkelingsautoriteit onder 
wier verantwoordelijkheid een niet-
systeemrelevante instelling opereert, kan 
in geval van afwikkeling daarvan bezwaar 
aantekenen tegen de instructies van de 
afwikkelingsraad. De autoriteit stelt na 
bezwaar eigen maatregelen voor, die 
evenwel pas van kracht worden na 
goedkeuring door de plenaire vergadering 
van de afwikkelingsraad. 

Or. en 
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Amendement  381 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 8 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 8 bis 
 Niet-deelnemende lidstaten kunnen niet 

zonder hun instemming gebonden zijn 
aan de afwikkelingsraad. Geschillen 
worden doorverwezen aan de EBA voor 
bindende bemiddeling. 

Or. en 

Amendement  382 
Wolf Klinz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De afwikkelingsraad kan op eigen 
initiatief of op voorstel van een nationale 
afwikkelingsautoriteit vereenvoudigde 
verplichtingen met betrekking tot de 
opstelling van de in artikel 7 bedoelde 
afwikkelingsplannen toepassen of kan 
ontheffing verlenen van de verplichting om 
dergelijke plannen op te stellen. 

1. De afwikkelingsraad past 
vereenvoudigde verplichtingen met 
betrekking tot de opstelling van de in 
hoofdstuk 1 van de richtlijn inzake herstel 
en afwikkeling van banken bedoelde 
afwikkelingsplannen toe of kan ontheffing 
verlenen van de verplichting om dergelijke 
plannen op te stellen. 

Or. en 

Amendement  383 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De afwikkelingsraad kan op eigen 
initiatief of op voorstel van een nationale 
afwikkelingsautoriteit vereenvoudigde 

1. De afwikkelingsraad kan 
vereenvoudigde verplichtingen met 
betrekking tot de opstelling van de in 
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verplichtingen met betrekking tot de 
opstelling van de in artikel 7 bedoelde 
afwikkelingsplannen toepassen of kan 
ontheffing verlenen van de verplichting om 
dergelijke plannen op te stellen. 

artikel 7 bedoelde afwikkelingsplannen 
toepassen of kan ontheffing verlenen van 
de verplichting om dergelijke plannen op te 
stellen. 

Or. en 

Amendement  384 
Leonardo Domenici, Gianni Pittella 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De afwikkelingsraad kan op eigen 
initiatief of op voorstel van een nationale 
afwikkelingsautoriteit vereenvoudigde 
verplichtingen met betrekking tot de 
opstelling van de in artikel 7 bedoelde 
afwikkelingsplannen toepassen of kan 
ontheffing verlenen van de verplichting om 
dergelijke plannen op te stellen. 

1. De afwikkelingsraad kan 
vereenvoudigde verplichtingen met 
betrekking tot de opstelling van de in 
artikel 7 bedoelde afwikkelingsplannen 
toepassen of kan ontheffing verlenen van 
de verplichting om dergelijke plannen op te 
stellen. 

Or. en 

Amendement  385 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De afwikkelingsraad kan op eigen 
initiatief of op voorstel van een nationale 
afwikkelingsautoriteit vereenvoudigde 
verplichtingen met betrekking tot de 
opstelling van de in artikel 7 bedoelde 
afwikkelingsplannen toepassen of kan 
ontheffing verlenen van de verplichting 
om dergelijke plannen op te stellen. 

1. De afwikkelingsraad kan op eigen 
initiatief of op voorstel van een nationale 
afwikkelingsautoriteit vereenvoudigde 
verplichtingen met betrekking tot de 
opstelling van de in artikel 7 bedoelde en 
krachtens de richtlijn inzake herstel en 
afwikkeling van banken [ ] toegestane 
afwikkelingsplannen toepassen. 

Or. en 
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Motivering 

De richtlijn kapitaalvereisten (CRD4) vereist van alle instellingen dat zij over een 
afwikkelingsplan beschikken; dit staat nu in de richtlijn inzake herstel en afwikkeling van 
banken. 

Amendement  386 
Wolf Klinz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De nationale afwikkelingsautoriteiten 
kunnen de afwikkelingsraad voorstellen 
vereenvoudigde verplichtingen toe te 
passen of specifieke instellingen of 
groepen ontheffing te verlenen van de 
verplichting om afwikkelingsplannen op 
te stellen. Het voorstel wordt met redenen 
omkleed en met alle relevante 
documentatie onderbouwd. 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  387 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De nationale afwikkelingsautoriteiten 
kunnen de afwikkelingsraad voorstellen 
vereenvoudigde verplichtingen toe te 
passen of specifieke instellingen of 
groepen ontheffing te verlenen van de 
verplichting om afwikkelingsplannen op 
te stellen. Het voorstel wordt met redenen 
omkleed en met alle relevante 
documentatie onderbouwd. 

2. De nationale afwikkelingsautoriteiten 
kunnen de afwikkelingsraad voorstellen 
vereenvoudigde verplichtingen toe te 
passen zoals voorzien in de richtlijn 
inzake herstel en afwikkeling van banken 
[ ]. Het voorstel wordt met redenen 
omkleed en met alle relevante 
documentatie onderbouwd. 

Or. en 
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Amendement  388 
Wolf Klinz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Bij ontvangst van een voorstel in de zin 
van lid 1, of wanneer hij op eigen 
initiatief handelt, gaat de 
afwikkelingsraad over tot een beoordeling 
van de betrokken instellingen of groep. 
Bij de uitvoering van de beoordeling 
wordt rekening gehouden met het 
potentiële effect dat het failleren van de 
instelling of groep wegens de aard van 
haar bedrijfsactiviteiten, haar omvang of 
haar verwevenheid met andere 
instellingen of met het financiële stelsel in 
het algemeen, kan hebben op de 
financiële markten, op andere instellingen 
of op de financieringsvoorwaarden. 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  389 
Wolf Klinz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 4 – alinea 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Ingeval de nationale 
afwikkelingsautoriteit die overeenkomstig 
lid 1 heeft voorgesteld vereenvoudigde 
verplichtingen toe te passen of de 
ontheffing te verlenen, van oordeel is dat 
het besluit tot toepassing van 
vereenvoudigde verplichtingen of tot 
verlening van een ontheffing moet worden 
ingetrokken, dient zij daartoe een voorstel 
in bij de afwikkelingsraad. In dat geval 
neemt de afwikkelingsraad in het licht 
van de in lid 3 vermelde elementen een 
besluit over het voorstel tot intrekking, 
terdege rekening houdend met de door de 

Schrappen 
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nationale afwikkelingsautoriteit 
aangevoerde motivering voor de 
intrekking. 

Or. en 

Amendement  390 
Wolf Klinz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 5 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De afwikkelingsraad kan individuele 
instellingen die bij een centraal orgaan 
als bedoeld in artikel 21 van Richtlijn 
2013/36/EU zijn aangesloten en die 
overeenkomstig artikel 2, lid 5, van 
Richtlijn 2013/36/EU geheel of 
gedeeltelijk van prudentiële vereisten in 
het nationale recht zijn vrijgesteld, 
overeenkomstig de leden 3 en 4 ontheffing 
verlenen van de verplichting om 
herstelplannen op te stellen. In dat geval 
is de verplichting om het afwikkelingsplan 
op te stellen, op geconsolideerde basis op 
het centrale orgaan van toepassing. 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  391 
Wolf Klinz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 6 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De afwikkelingsraad kan instellingen 
die bij een in artikel 113, lid 7, van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoeld 
institutioneel protectiestelsel zijn 
aangesloten, ontheffing verlenen van de 
toepassing van de verplichting om 
afwikkelingsplannen op te stellen. Bij het 
besluit om een bij een institutioneel 

6. Bij het besluit om een bij een 
institutioneel protectiestelsel aangesloten 
instelling ontheffing te verlenen, gaat de 
afwikkelingsraad na of het institutioneel 
protectiestelsel waarschijnlijk in staat is te 
voldoen aan gelijktijdige eisen die eraan 
worden gesteld met betrekking tot zijn 
leden. 
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protectiestelsel aangesloten instelling 
ontheffing te verlenen, gaat de 
afwikkelingsraad na of het institutioneel 
protectiestelsel waarschijnlijk in staat is te 
voldoen aan gelijktijdige eisen die eraan 
worden gesteld met betrekking tot zijn 
leden. 

Or. en 

Amendement  392 
Wolf Klinz 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 9 – lid 7 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De afwikkelingsraad stelt de EBA ervan 
in kennis wanneer hij de leden 1, 4 en 5 
toepast. 

7. De afwikkelingsraad stelt de EBA ervan 
in kennis wanneer hij lid 1 toepast. 

Or. en 

Amendement  393 
Markus Ferber 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 10 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In overleg met de bevoegde autoriteiten, 
met inbegrip van de ECB, gaat de 
afwikkelingsraad over tot de vaststelling 
van het in lid 2 bedoelde minimumvereiste 
voor eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva, behoudens de 
afschrijvings- en omzettingsbevoegdheden, 
die instellingen en in artikel 2 bedoelde 
moederondernemingen moeten aanhouden. 

1. In overleg met de bevoegde autoriteiten, 
met inbegrip van de ECB, gaat de 
afwikkelingsraad over tot de vaststelling 
van het in lid 2 bedoelde minimumvereiste 
voor eigen vermogen en in aanmerking 
komende passiva, behoudens de 
afschrijvings- en omzettingsbevoegdheden, 
die instellingen en in artikel 2 bedoelde 
moederondernemingen moeten aanhouden. 
De afwikkelingsraad ontslaat 
kredietinstellingen die niet actief zijn op 
de kapitaalmarkten van de verplichting 
het minimumvereiste aan te houden. 

Or. en 
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Amendement  394 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 10 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het minimumvereiste wordt berekend 
als het bedrag aan eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva, uitgedrukt 
als percentage van het totale bedrag van 
de verplichtingen en het eigen vermogen 
(behalve uit derivaten voortvloeiende 
verplichtingen) van de instellingen en in 
artikel 2 bedoelde moederondernemingen. 

2. Het minimumvereiste wordt berekend 
als in de richtlijn inzake herstel en 
afwikkeling van banken [ ]. 

Or. en 

Motivering 

Het minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (MREL) wordt 
berekend zoals in de richtlijn inzake herstel en afwikkeling van banken. Herhaling van de 
tekst uit die richtlijn in dit artikel is dan ook overbodig. 

Amendement  395 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 10 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het minimumvereiste wordt berekend 
als het bedrag aan eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva, uitgedrukt 
als percentage van het totale bedrag van 
de verplichtingen en het eigen vermogen 
(behalve uit derivaten voortvloeiende 
verplichtingen) van de instellingen en in 
artikel 2 bedoelde moederondernemingen. 

2. Het minimumvereiste wordt berekend 
overeenkomstig de in de richtlijn inzake 
herstel en afwikkeling van banken 
uiteengezette regels. 

Or. en 

Amendement  396 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
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Voorstel voor een verordening 
Artikel 10 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[…] Schrappen 
Or. en 

Amendement  397 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 10 – lid 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[…] Schrappen 
Or. en 

Amendement  398 
Markus Ferber 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 10 – lid 3 – alinea 1 – letter f bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) de mate waarin het 
depositogarantiestelsel overeenkomstig 
artikel 2, lid 2 […]* naar verwachting 
bijdraagt aan de financiering van de 
afwikkeling; 

Or. en 

Amendement  399 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 10 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De in lid 1 bedoelde vaststelling kan 
erin voorzien dat op geconsolideerde of 

Schrappen 
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individuele basis gedeeltelijk aan het 
minimumvereiste voor eigen vermogen en 
in aanmerking komende passiva kan 
worden voldaan door middel van een 
contractueel instrument van inbreng van 
de particuliere sector. 

Or. en 

Amendement  400 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 10 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De in lid 1 bedoelde vaststelling kan 
erin voorzien dat op geconsolideerde of 
individuele basis gedeeltelijk aan het 
minimumvereiste voor eigen vermogen en 
in aanmerking komende passiva kan 
worden voldaan door middel van een 
contractueel instrument van inbreng van de 
particuliere sector. 

4. De in lid 1 bedoelde vaststelling voorziet 
erin dat op geconsolideerde en individuele 
basis aan het minimumvereiste voor eigen 
vermogen en in aanmerking komende 
passiva kan worden voldaan. Het 
minimumvereiste kan worden voldaan 
door middel van een contractueel 
instrument van inbreng van de particuliere 
sector. 

Or. en 

Amendement  401 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 10 – lid 5 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Wil een instrument in aanmerking 
komen als contractueel instrument van 
inbreng van de particuliere sector als 
bedoeld in lid 4, dan moet de 
afwikkelingsraad ervan overtuigd zijn dat: 

Schrappen 

(a) het instrument een contractuele 
clausule bevat waarin is bepaald dat, 
indien de Commissie besluit op de 
instelling het instrument van de inbreng 
van de particuliere sector toe te passen, 
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het instrument in de vereiste mate wordt 
afgeschreven of omgezet voordat andere 
in aanmerking komende passiva worden 
afgeschreven of omgezet; en 

(b) het instrument onderworpen is aan 
een bindende 
achterstellingsovereenkomst, -toezegging 
of -bepaling uit hoofde waarvan het 
instrument bij een normale 
insolventieprocedure achtergesteld is aan 
andere in aanmerking komende passiva 
en pas wordt terugbetaald nadat andere 
op dat ogenblik uitstaande, in aanmerking 
komende passiva zijn afgewikkeld. 

 

Or. en 

Amendement  402 
Sharon Bowles 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 10 – lid 6 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De afwikkelingsraad doet elke in lid 1 
bedoelde vaststelling tijdens het opstellen 
en bijhouden van afwikkelingsplannen 
overeenkomstig artikel 7. 

Schrappen 

Or. en 

Amendement  403 
Markus Ferber 
 
Voorstel voor een verordening 
Artikel 10 – lid 8 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. De afwikkelingsraad stelt de ECB en de 
EBA in kennis van het minimumvereiste 
dat hij overeenkomstig lid 1 voor elke 
instelling en moederonderneming heeft 
vastgesteld. 

8. De afwikkelingsraad stelt de ECB en de 
EBA in kennis van het minimumvereiste 
dat hij overeenkomstig artikel 2, eerste 
alinea, voor elke instelling en 
moederonderneming heeft vastgesteld. 

Or. en 


