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Ändringsförslag 83
Auke Zijlstra

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet antar nedanstående 
ståndpunkt vid första behandlingen.

1. Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 84
Bastiaan Belder

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet antar nedanstående 
ståndpunkt vid första behandlingen.

1. Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. nl

Ändringsförslag 85
Auke Zijlstra

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att 
artikel 114 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt inte är en lämplig 
rättslig grund för att anta förslaget.

Or. en
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Ändringsförslag 86
Auke Zijlstra

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet betonar att 
förslaget inkräktar på nationell 
budgetsuveränitet och det därför skulle 
krävas en fördragsändring för att 
kommissionen lagligen ska kunna lägga 
fram förslaget för Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Sedan den rådande internationella 
finansiella och ekonomiska krisen bröt ut 
har det rått osäkerhet om hur stora 
latenta förluster det finns i europeiska 
banker och man vet inte hur många och 
vilka banker som egentligen skulle vara 
underkastade rekonstruktionsförfaranden 
om objektiva och enhetliga kriterier hade 
tillämpats. Den gemensamma 
tillsynsmekanismen är tänkt att göra 
stresstester före utgången av 2014. Om 
dessa stresstester visar att vissa banker 
kommer att behöva extra finansiering bör 
detta täckas av ägarna till dessa banker 
och av de medlemsstater som ansvarar för 
tillsynen över dem. En gemensam 
tillsynsmekanism kan endast tillämpas 
efter det att alla ”ärvda” tillgångar har 
retts ut, kapitalkraven är uppfyllda och 
banksystemet anses vara sunt även i 
andra bemärkelser. Därför bör den 
gemensamma 
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rekonstruktionsmekanismen sättas i 
funktion först efter utgången av 2017.

Or. en

Ändringsförslag 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det finns skillnader i nationella 
rekonstruktionsförfaranden och 
administrativa rutiner och det saknas ett 
enhetligt beslutsfattande på EU-nivå för 
rekonstruktion av gränsöverskridande 
banker. Detta bidrar till bristen på 
förtroende och instabiliteten på marknaden, 
eftersom de inte erbjuder säkerhet och 
förutsägbarhet när en bank hamnar på 
obestånd. Rekonstruktionsbeslut som 
fattas på nationell nivå kan leda till 
snedvridning och på sikt undergräva den 
inre marknaden.

(2) Det finns skillnader i nationella 
rekonstruktionsförfaranden och 
administrativa rutiner och det saknas ett 
enhetligt beslutsfattande på EU-nivå för 
rekonstruktion av gränsöverskridande 
banker. Detta bidrar till bristen på 
förtroende och instabiliteten på marknaden, 
eftersom de inte erbjuder säkerhet och 
förutsägbarhet när en bank hamnar på 
obestånd.

Or. en

Ändringsförslag 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) ) Kopplingen mellan stater och 
banksektorn, vilket har haft sådana 
katastrofala effekter på ekonomin i hela 
unionen under krisen, bör elimineras för 
att minska den nuvarande 
fragmenteringen av finansmarknaderna.
Även om bankunionen först kommer att 
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få en fast grund då alla tre pelare har 
etablerats, dvs. även en gemensam 
europeisk mekanism för 
insättningsgarantisystem, är inrättandet 
av en gemensam 
rekonstruktionsmekanism redan ett 
betydande steg i denna riktning.

Or. de

Ändringsförslag 90
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Vissa medlemsstaters oförmåga att 
ha välfungerande institutioner när det 
gäller bankrekonstruktion har ökat 
bankkrisens skadeverkningar under de 
senaste åren.

Or. en

Ändringsförslag 91
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Nationella myndigheter kan ha 
incitament att rädda bankerna med 
offentliga pengar innan en 
rekonstruktionsprocess kommer i fråga 
och därför är en europeisk 
rekonstruktionsmekanism avgörande för 
att skapa lika konkurrensvillkor och en 
neutralare metod för att avgöra huruvida 
en viss bank måste rekonstrueras.
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Or. en

Ändringsförslag 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 
[]13 har i viss mån harmoniserat de 
nationella bankernas rekonstruktionsregler 
och har föreskrivit om samarbete mellan 
rekonstruktionsmyndigheter vid 
hanteringen av multinationella bankers 
konkurser. Harmoniseringen enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv []
är dock inte fullständig och 
beslutsprocessen inte centraliserad. I 
direktiv [] föreskrivs i huvudsak 
gemensamma rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter för 
medlemsstaternas nationella myndigheter.
De ges dock viss frihet att tillämpa 
verktygen och använda nationella 
finansieringsarrangemang för 
rekonstruktion. I direktiv [] förhindras inte 
att medlemsstaterna vidtar separata och 
potentiellt motstridiga beslut om 
rekonstruktion av gränsöverskridande 
koncerner, vilket kan påverka de totala 
rekonstruktionskostnaderna. Eftersom det
dessutom föreskriver om nationella 
finansieringsarrangemang, minskar det 
inte tillräckligt bankernas beroende av 
stöd via nationella budgetar och hindrar 
inte medlemsstaters skiljaktiga sätt att 
använda finansieringsarrangemangen.

(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 
[]13 har i viss mån harmoniserat de 
nationella bankernas rekonstruktionsregler 
och har föreskrivit om samarbete mellan 
rekonstruktionsmyndigheter vid 
hanteringen av multinationella bankers 
konkurser. Beslutsprocessen är dock inte 
centraliserad. I direktiv [] föreskrivs i 
huvudsak gemensamma 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter för 
medlemsstaternas nationella myndigheter.
De ges dock viss frihet att tillämpa 
verktygen och använda nationella 
finansieringsarrangemang för 
rekonstruktion. I direktiv [] förhindras inte 
att medlemsstaterna vidtar separata och 
potentiellt motstridiga beslut om 
rekonstruktion av gränsöverskridande 
koncerner, vilket kan påverka de totala 
rekonstruktionskostnaderna. Dessutom 
föreskriver det om nationella 
finansieringsarrangemang.

__________________ __________________
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 
om inrättande av en ram för återhämtning 
och rekonstruktion av kreditinstitut och 
värdepappersföretag och om ändring av 
rådets direktiv 77/91/EEG och 82/891/EG 

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 
om inrättande av en ram för återhämtning 
och rekonstruktion av kreditinstitut och 
värdepappersföretag och om ändring av 
rådets direktiv 77/91/EEG och 82/891/EG 
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och direktiven 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG och 
2011/35/EG samt förordning (EU) 
nr 1093/2010 EUT C,…, s….

och direktiven 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG och 
2011/35/EG samt förordning (EU) nr 
1093/2010. EUT C,…, s….

Or. en

Ändringsförslag 93
Bastiaan Belder

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För förverkligandet av den inre 
marknaden för finansiella tjänster är det 
av grundläggande betydelse att säkerställa 
effektiva och enhetliga 
rekonstruktionsbeslut om konkursfärdiga 
banker inom unionen, bland annat om 
användningen av medel på unionsnivå.
På den inre marknaden kan bankers 
obestånd i en medlemsstat påverka 
finansmarknadernas stabilitet i hela 
unionen. Säkerställande av effektiva och 
enhetliga rekonstruktionsregler och 
likvärdiga villkor för 
rekonstruktionsfinansiering i alla 
medlemsstater ligger inte bara i de 
medlemsstaters intresse där bankerna 
verkar, utan också i alla medlemsstaters 
allmänna intresse som ett medel att 
garantera likvärdiga konkurrensvillkor 
och få unionens inre marknad för 
finansiella tjänster att fungera bättre.
Banksystem på den inre marknaden är 
nära sammankopplade, bankkoncerner är 
internationella och bankerna har en stor 
andel utländska tillgångar. Utan en
gemensam rekonstruktionsmekanism får 
bankkriser i de medlemsstater som deltar i 
den gemensamma tillsynsmekanismen 
också större negativa systemeffekter även 
i icke deltagande medlemsstater.
Inrättandet av den gemensamma 

(7) Åtgärder för att ta itu med osäkra 
fordringar i bankbalansräkningar i 
krisdrabbade länder är otillräckligt 
säkerställda med tanke på att det varken 
på nationell eller europeisk nivå har 
avsatts krisfonder som är tillräckligt stora 
för att täcka kapitalbehoven. Avsaknaden 
av en sådan offentlig skyddsåtgärd är 
problematisk, särskilt mot bakgrund av att 
det inte ingåtts tillräckliga 
överenskommelser om en rimlig 
bördefördelning mellan medlemsstaterna 
sinsemellan och mellan medlemsstaterna i 
euroområdet. Dessutom måste sunda 
överenskommelser göras för att undvika 
att sådana skuldobalanser kan uppstå 
igen i euroområdet. Med tanke på att inga 
effektiva arrangemang överenskommits är 
en bankunion som omfattar en gemensam 
rekonstruktionsmekanism och en 
gemensam bankrekonstruktionsfond inte 
önskvärd.
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rekonstruktionsmekanismen kommer att 
öka bankernas stabilitet i de deltagande 
medlemsstaterna och förhindra krisers 
spridningseffekter i icke deltagande 
medlemsstater. Detta kommer således att 
underlätta hela den inre marknadens 
funktion.

Or. nl

Ändringsförslag 94
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För förverkligandet av den inre 
marknaden för finansiella tjänster är det av 
grundläggande betydelse att säkerställa 
effektiva och enhetliga 
rekonstruktionsbeslut om konkursfärdiga 
banker inom unionen, bland annat om 
användningen av medel på unionsnivå. På 
den inre marknaden kan bankers obestånd i 
en medlemsstat påverka 
finansmarknadernas stabilitet i hela 
unionen. Säkerställande av effektiva och 
enhetliga rekonstruktionsregler och 
likvärdiga villkor för 
rekonstruktionsfinansiering i alla 
medlemsstater ligger inte bara i de 
medlemsstaters intresse där bankerna 
verkar, utan också i alla medlemsstaters 
allmänna intresse som ett medel att 
garantera likvärdiga konkurrensvillkor och 
få unionens inre marknad för finansiella 
tjänster att fungera bättre. Banksystem på 
den inre marknaden är nära 
sammankopplade, bankkoncerner är 
internationella och bankerna har en stor 
andel utländska tillgångar. Utan en 
gemensam rekonstruktionsmekanism får 
bankkriser i de medlemsstater som deltar i 
den gemensamma tillsynsmekanismen 

(7) För förverkligandet av den inre 
marknaden för finansiella tjänster är det av 
grundläggande betydelse att säkerställa 
effektiva och enhetliga 
rekonstruktionsbeslut om konkursfärdiga 
banker inom unionen, bland annat om 
användningen av medel på unionsnivå. På 
den inre marknaden kan bankers obestånd i 
en medlemsstat påverka 
finansmarknadernas stabilitet i hela 
unionen. Säkerställande av effektiva och 
enhetliga rekonstruktionsregler och 
likvärdiga villkor för 
rekonstruktionsfinansiering i alla 
medlemsstater ligger inte bara i de 
medlemsstaters intresse där bankerna 
verkar, utan också i alla medlemsstaters 
allmänna intresse som ett medel att 
garantera likvärdiga konkurrensvillkor och 
få unionens inre marknad för finansiella 
tjänster att fungera bättre. Banksystem på 
den inre marknaden är nära 
sammankopplade, bankkoncerner är 
internationella och bankerna har en stor 
andel utländska tillgångar. Utan en 
gemensam rekonstruktionsmekanism får 
bankkriser i de medlemsstater som deltar i 
den gemensamma tillsynsmekanismen 
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också större negativa systemeffekter även i 
icke deltagande medlemsstater. Inrättandet 
av den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen kommer att 
öka bankernas stabilitet i de deltagande 
medlemsstaterna och förhindra krisers 
spridningseffekter i icke deltagande 
medlemsstater. Detta kommer således att 
underlätta hela den inre marknadens 
funktion.

också större negativa systemeffekter även i 
icke deltagande medlemsstater. Inrättandet 
av den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen kommer att 
öka bankernas stabilitet i de deltagande 
medlemsstaterna och förhindra krisers 
spridningseffekter i icke deltagande 
medlemsstater. Detta kommer således att 
underlätta hela den inre marknadens 
funktion. Mekanismerna för samarbete 
avseende institut som är etablerade i både 
deltagande och icke-deltagande 
medlemsstater måste vara tydliga, och det 
är viktigt att säkerställa att icke 
deltagande länder inte diskrimineras.

Or. en

Ändringsförslag 95
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att återskapa förtroende och 
trovärdighet i banksektorn kommer ECB 
att genomföra en omfattande 
balansräkningsbedömning av alla banker 
som står under direkt tillsyn. För de 
banker i deltagande medlemsstater som 
inte står under direkt tillsyn från ECB bör 
de behöriga myndigheterna i samarbete 
med ECB utföra en likvärdig 
balansräkningsbedömning som står i 
proportion till bankens storlek och 
affärsmodell. Detta skulle även bidra till 
att återskapa förtroendet och säkerställa 
att alla banker kommer att bli föremål för 
översyn.

Or. en
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Ändringsförslag 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Alla aktuella och nya ramar för 
återhämtning och rekonstruktion av 
banker inom EU bör helt och hållet styras 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv om inrättande av en ram för 
återhämtning och rekonstruktion av 
kreditinstitut och värdepappersföretag 
(BRRD).

Or. en

Ändringsförslag 97
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Eftersom den gemensamma 
tillsynsmekanismen kommer att få ett 
snävare tillämpningsområde än den 
gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen kan det falla 
sig så att en bank står under tillsyn lokalt 
men faller under rekonstruktion centralt.
Samordningsproblem kan därför uppstå 
och förordningen om den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen bör 
föreskriva hur dessa problem ska tacklas.

Or. en

Ändringsförslag 98
Peter Simon
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Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I bankunionen bör ansvar och 
kontroll finnas på samma nivå, dvs. 
banker som står under direkt tillsyn på 
europeisk nivå bör också rekonstrueras på 
europeisk nivå. Detta innebär också att 
behöriga nationella tillsynsmyndigheter 
bör ansvara för kreditinstitut som i 
huvudsak står under nationell tillsyn
inom ramen för den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen.

Or. de

Ändringsförslag 99
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Den gemensamma 
tillsynsmekanismen ger en medlemsstat 
utanför euroområdet som själv valt att 
delta möjlighet att avsluta sitt nära 
samarbete med den gemensamma 
tillsynsmekanismen. En situation kan 
därför uppstå där en medlemsstat beslutar 
att lämna den gemensamma 
tillsynsmekanismen men som på sitt 
territorium har ett institut som åtnjuter 
finansiering från den gemensamma 
rekonstruktionsfonden. Förordningen om 
den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen bör därför 
innehålla bestämmelser för att reda ut en 
sådan situation.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Banker i medlemsstater som fortfarande 
står utanför den gemensamma 
tillsynsmekanismen har på nationell nivå 
anpassade tillsyns-, rekonstruktions- och 
finansiella skyddssystem, medan bankerna 
i medlemsstater inom den 
tillsynsmekanismen omfattas av unionens 
tillsynssystem och nationella 
rekonstruktions- samt finansiella 
skyddssystem. För bankerna i de 
medlemsstater som deltar i den 
gemensamma tillsynsmekanismen skapar 
denna bristande överensstämmelse en 
konkurrensnackdel i förhållande till 
bankerna i de övriga medlemsstaterna.
Eftersom tillsyn och rekonstruktion tillhör 
två olika nivåer inom den gemensamma 
tillsynsmekanismen, skulle ingripande på 
och rekonstruktion av banker i de 
medlemsstater som deltar i den 
mekanismen inte ske lika snabbt, 
konsekvent och effektivt som på banker i 
de medlemsstater som står utanför den.
Detta inverkar negativt på dessa bankers 
finansieringskostnader och skapar en 
konkurrensnackdel för de medlemsstater 
där dessa banker verkar och stör den inre 
marknadens generella funktion. För att 
säkra lika villkor är det därför viktigt med 
en centraliserad rekonstruktionsmekanism 
för alla banker med verksamhet i de 
medlemsstater som deltar i den 
gemensamma tillsynsmekanismen.

(9) Banker i medlemsstater som fortfarande 
står utanför den gemensamma 
tillsynsmekanismen har på nationell nivå 
anpassade tillsyns-, rekonstruktions- och 
finansiella skyddssystem, medan bankerna 
i medlemsstater inom den 
tillsynsmekanismen omfattas av unionens 
tillsynssystem och nationella 
rekonstruktions- samt finansiella 
skyddssystem. För bankerna i de 
medlemsstater som deltar i den 
gemensamma tillsynsmekanismen skapar 
denna bristande överensstämmelse en 
konkurrensnackdel i förhållande till 
bankerna i de övriga medlemsstaterna.
Eftersom tillsyn och rekonstruktion tillhör 
två olika nivåer inom den gemensamma 
tillsynsmekanismen, skulle ingripande på 
och rekonstruktion av banker i de 
medlemsstater som deltar i den
mekanismen inte ske lika snabbt, 
konsekvent och effektivt som på banker i 
de medlemsstater som står utanför den.
Detta inverkar negativt på dessa bankers 
finansieringskostnader och skapar en 
konkurrensnackdel för de medlemsstater 
där dessa banker verkar och stör den inre 
marknadens generella funktion. För att 
säkra lika villkor är det därför viktigt med 
en centraliserad rekonstruktionsmekanism 
för de banker med verksamhet i de 
medlemsstater som deltar i den 
gemensamma tillsynsmekanismen och står 
under direkt tillsyn från ECB.

Or. en
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Ändringsförslag 101
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Banker i medlemsstater som fortfarande 
står utanför den gemensamma 
tillsynsmekanismen har på nationell nivå 
anpassade tillsyns-, rekonstruktions- och 
finansiella skyddssystem, medan bankerna 
i medlemsstater inom den 
tillsynsmekanismen omfattas av unionens 
tillsynssystem och nationella 
rekonstruktions- samt finansiella 
skyddssystem. För bankerna i de 
medlemsstater som deltar i den 
gemensamma tillsynsmekanismen skapar 
denna bristande överensstämmelse en 
konkurrensnackdel i förhållande till 
bankerna i de övriga medlemsstaterna.
Eftersom tillsyn och rekonstruktion tillhör 
två olika nivåer inom den gemensamma 
tillsynsmekanismen, skulle ingripande på 
och rekonstruktion av banker i de 
medlemsstater som deltar i den 
mekanismen inte ske lika snabbt, 
konsekvent och effektivt som på banker i 
de medlemsstater som står utanför den.
Detta inverkar negativt på dessa bankers 
finansieringskostnader och skapar en 
konkurrensnackdel för de medlemsstater 
där dessa banker verkar och stör den inre 
marknadens generella funktion. För att 
säkra lika villkor är det därför viktigt med 
en centraliserad rekonstruktionsmekanism 
för alla banker med verksamhet i de 
medlemsstater som deltar i den 
gemensamma tillsynsmekanismen.

(9) Banker i medlemsstater som fortfarande 
står utanför den gemensamma 
tillsynsmekanismen har på nationell nivå 
anpassade tillsyns-, rekonstruktions- och 
finansiella skyddssystem, medan bankerna 
i medlemsstater inom den 
tillsynsmekanismen omfattas av unionens 
tillsynssystem och nationella 
rekonstruktions- samt finansiella 
skyddssystem. För bankerna i de 
medlemsstater som deltar i den 
gemensamma tillsynsmekanismen skapar 
denna bristande överensstämmelse en 
konkurrensnackdel i förhållande till 
bankerna i de övriga medlemsstaterna.
Eftersom tillsyn och rekonstruktion tillhör 
två olika nivåer inom den gemensamma 
tillsynsmekanismen, skulle ingripande på 
och rekonstruktion av banker i de 
medlemsstater som deltar i den 
mekanismen inte ske lika snabbt, 
konsekvent och effektivt som på banker i 
de medlemsstater som står utanför den.
Detta inverkar negativt på dessa bankers 
finansieringskostnader och skapar en 
konkurrensnackdel för de medlemsstater 
där dessa banker verkar och stör den inre 
marknadens generella funktion. För att 
säkra lika villkor är det därför viktigt med 
en centraliserad rekonstruktionsmekanism 
för alla banker med verksamhet i de 
medlemsstater som deltar i den 
gemensamma tillsynsmekanismen. Det är 
av yttersta vikt att säkra den inre 
marknadens funktionssätt. Inrättandet av 
den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen får inte leda 
till att icke deltagande länder 
diskrimineras, till exempel när det gäller 
rekonstruktion av gränsöverskridande 
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banker.

Or. en

Ändringsförslag 102
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det delade rekonstruktionsansvaret 
mellan nationell nivå och EU-nivå bör 
anpassas till det delade tillsynsansvaret 
mellan dessa nivåer. Så länge som tillsynen 
är nationell i en medlemsstat, bör den 
fortfarande bära de ekonomiska 
konsekvenserna av att en bank hamnar på 
obestånd. Den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen bör därför 
bara omfatta banker och finansinstitut som 
är etablerade i medlemsstater som deltar i 
den gemensamma tillsynsmekanismen och 
omfattas av ECB-tillsyn inom ramen för 
den mekanismen. Banker i de 
medlemsstater som står utanför den 
mekanismen bör inte omfattas av den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen.
Det skulle skapa fel stimulanser, om de 
omfattades av den. I synnerhet kan 
tillsynsmyndigheterna i dessa 
medlemsstater bli mera toleranta mot 
bankerna inom sina jurisdiktioner, 
eftersom de myndigheterna inte behöver 
bära den totala finansiella risken för
dessas obestånd. För att säkerställa 
överensstämmelse med den gemensamma 
tillsynsmekanismen, bör den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen tillämpas på 
de medlemsstater som deltar i den 
gemensamma tillsynsmekanismen.
Medlemsstater som ansluter sig till den 
gemensamma tillsynsmekanismen bör 
automatiskt också omfattas av den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen.

(10) Det delade rekonstruktionsansvaret 
mellan nationell nivå och EU-nivå bör 
anpassas till det delade tillsynsansvaret 
mellan dessa nivåer. Så länge som tillsynen 
är nationell i en medlemsstat, bör den 
fortfarande bära de ekonomiska 
konsekvenserna av att en bank hamnar på 
obestånd. Den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen bör därför 
bara omfatta banker och finansinstitut som 
är etablerade i medlemsstater som deltar i 
den gemensamma tillsynsmekanismen och 
omfattas av ECB-tillsyn inom ramen för 
den mekanismen. Banker i de
medlemsstater som står utanför den 
mekanismen bör inte omfattas av den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen.
Om de omfattades av den skulle detta 
återigen skapa en 
jurisdiktionsöverlappning av den typ som 
denna förordning avser att lösa för den 
gemensamma tillsynsmekanismen. För att 
säkerställa överensstämmelse med den 
gemensamma tillsynsmekanismen, bör den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen 
tillämpas på de medlemsstater som deltar i 
den gemensamma tillsynsmekanismen.
Medlemsstater som ansluter sig till den 
gemensamma tillsynsmekanismen bör 
automatiskt också omfattas av den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen.
Till slut väntas den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen omfatta hela 
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Till slut väntas den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen omfatta hela 
den inre marknaden.

den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 103
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Vid inrättandet av den 
gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen och parallellt 
med vad som gjorts för den gemensamma 
tillsynsmekanismen bör nämnden ha i 
ansvar att utarbeta ett samförståndsavtal 
om de regler och förfaranden som de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
och nämnden ska införa. Nämnden bör 
ha i uppgift att utarbeta förslag till 
rekonstruktionsplaner för de kreditinstitut 
som står under direkt tillsyn från ECB 
enligt ramen för den gemensamma 
tillsynsmekanismen och för alla 
gränsöverskridande institut och 
koncerner, medan nationella 
rekonstruktionsmyndigheter bör ha i 
uppdrag att utarbeta förslag till 
rekonstruktionsplaner för kreditinstitut 
som är belägna uteslutande i deras 
medlemsstater och som inte är 
gränsöverskridande enheter, men det 
slutgiltiga godkännandet måste komma 
från nämnden. Samma princip bör 
tillämpas avseende antagandet av 
rekonstruktionsordningar och 
rekonstruktionsåtgärder på grundval av 
ett starkt och nära samarbete.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Inrättandet av en bankunion är ett 
projekt som inte får underskattas, varken 
när det gäller dess mål eller dess 
oförutsedda konsekvenser. Även om det 
krävs en gemensam finansiell ram bör de 
europeiska institutionerna och 
medlemsstaterna ha en samsyn avseende 
detta projekt så att man kan uppnå en 
fullständig och stabil ram som är 
framgångsrik.

Or. en

Ändringsförslag 105
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 10c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10c) En rimlig avvägning måste göras 
mellan förutsägbarhet och flexibilitet för 
att inte äventyra vårt banksystems 
framtid. En rimlig avvägning mellan de 
centrala myndigheterna och de nationella 
myndigheterna bör göras och den viktiga 
roll som nationella myndigheter har får 
aldrig underskattas. Effekterna som hela 
projektet kommer att få för oskyddade 
prioriterade borgenärer bör utredas 
noggrant, däribland lägre förväntade 
förluster vid rekonstruktion än vad som 
skulle förväntas vid insolvens.

Or. en
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Ändringsförslag 106
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 10d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10d) Innan den gemensamma 
tillsynsmekanismen träder ikraft bör 
direktivet om återhämtning och 
rekonstruktion av banker och den 
gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen anpassas till 
varandra så mycket som möjligt, framför 
allt för att undvika negativa oväntade 
följder vid en möjlig rekonstruktion av 
kreditinstitut som kan ske under 
övergångsperioden, nämligen i 
medlemsstater med en högre kreditrisk för 
sina statspapper.

Or. en

Ändringsförslag 107
Peter Simon

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) En gemensam 
bankrekonstruktionsfond (nedan kallad 
fonden) är ett väsentligt inslag, utan vilket 
en gemensam rekonstruktionsmekanism 
inte kan fungera väl. Olika nationella 
fondsystem skulle snedvrida 
tillämpningen av enhetliga 
bankrekonstruktionsregler på den inre 
marknaden. Fonden bör bidra till en 
enhetlig administrativ praxis vid 
rekonstruktionsfinansiering, till att inte 
förhindra utövandet av de grundläggande 
friheterna eller snedvrida konkurrensen 
på den inre marknaden på grund av olika 

(11) En gemensam 
bankrekonstruktionsfond (nedan kallad 
fonden) är ett väsentligt inslag, utan vilket 
en gemensam rekonstruktionsmekanism 
inte kan fungera väl. Fonden bör 
finansieras direkt av bankerna och bör 
byggas upp på unionsnivå, så att 
rekonstruktionsresurserna kan fördelas 
objektivt mellan medlemsstaterna. På så 
sätt kan den finansiella stabiliteten ökas 
och kopplingen begränsas mellan enskilda 
medlemsstaters upplevda finansiella 
ställning och finansieringskostnaderna för
stora och systemviktiga banker och företag 
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nationell praxis. Fonden bör finansieras 
direkt av bankerna och bör byggas upp på 
unionsnivå, så att 
rekonstruktionsresurserna kan fördelas 
objektivt mellan medlemsstaterna. På så 
sätt kan den finansiella stabiliteten ökas 
och kopplingen begränsas mellan enskilda 
medlemsstaters upplevda finansiella 
ställning och finansieringskostnaderna för 
banker och företag som verkar i dessa 
medlemsstater.

som verkar i dessa medlemsstater.
Kreditinstitut som betalar till fonden bör 
undantas från kravet att bidra till 
nationella rekonstruktionsfonder, i syfte 
att undvika dubbelbetalning.

Or. de

Ändringsförslag 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) En gemensam 
bankrekonstruktionsfond (nedan kallad 
fonden) är ett väsentligt inslag, utan vilket 
en gemensam rekonstruktionsmekanism 
inte kan fungera väl. Olika nationella 
fondsystem skulle snedvrida tillämpningen 
av enhetliga bankrekonstruktionsregler på 
den inre marknaden. Fonden bör bidra till 
en enhetlig administrativ praxis vid 
rekonstruktionsfinansiering, till att inte 
förhindra utövandet av de grundläggande 
friheterna eller snedvrida konkurrensen på 
den inre marknaden på grund av olika 
nationell praxis. Fonden bör finansieras 
direkt av bankerna och bör byggas upp på 
unionsnivå, så att 
rekonstruktionsresurserna kan fördelas 
objektivt mellan medlemsstaterna. På så 
sätt kan den finansiella stabiliteten ökas 
och kopplingen begränsas mellan enskilda 
medlemsstaters upplevda finansiella 
ställning och finansieringskostnaderna för 
banker och företag som verkar i dessa 

(11) Ett nätverk av nationella 
bankrekonstruktionsfonder (nedan kallad 
fonden) är ett väsentligt inslag, utan vilket 
en gemensam rekonstruktionsmekanism 
inte kan fungera väl. Olika nationella 
fondsystem skulle snedvrida tillämpningen 
av enhetliga bankrekonstruktionsregler på 
den inre marknaden. Fonden bör bidra till 
en enhetlig administrativ praxis vid 
rekonstruktionsfinansiering, till att inte 
förhindra utövandet av de grundläggande 
friheterna eller snedvrida konkurrensen på 
den inre marknaden på grund av olika 
nationell praxis. De nationella fonderna
bör finansieras direkt av bankerna och bör 
byggas upp på unionsnivå, så att 
rekonstruktionsresurserna kan fördelas 
objektivt mellan medlemsstaterna Endast 
de nationella rekonstruktionsfonderna i 
de medlemsstater där banken under 
rekonstruktion har verksamhet skulle 
bidra till finansieringen i förhållande till 
deras andel av den finansiella 
verksamheten. På så sätt kan den 
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medlemsstater. finansiella stabiliteten ökas och kopplingen 
begränsas mellan enskilda medlemsstaters 
upplevda finansiella ställning och 
finansieringskostnaderna för banker och 
företag som verkar i dessa medlemsstater

Or. en

Ändringsförslag 109
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) En gemensam 
bankrekonstruktionsfond (nedan kallad 
fonden) är ett väsentligt inslag, utan vilket 
en gemensam rekonstruktionsmekanism 
inte kan fungera väl. Olika nationella 
fondsystem skulle snedvrida tillämpningen 
av enhetliga bankrekonstruktionsregler på 
den inre marknaden. Fonden bör bidra till 
en enhetlig administrativ praxis vid 
rekonstruktionsfinansiering, till att inte 
förhindra utövandet av de grundläggande 
friheterna eller snedvrida konkurrensen på 
den inre marknaden på grund av olika 
nationell praxis. Fonden bör finansieras 
direkt av bankerna och bör byggas upp på 
unionsnivå, så att 
rekonstruktionsresurserna kan fördelas 
objektivt mellan medlemsstaterna. På så 
sätt kan den finansiella stabiliteten ökas 
och kopplingen begränsas mellan enskilda 
medlemsstaters upplevda finansiella 
ställning och finansieringskostnaderna för 
banker och företag som verkar i dessa 
medlemsstater.

(11) En gemensam 
bankrekonstruktionsfond (nedan kallad 
fonden) är ett väsentligt inslag, utan vilket 
en gemensam rekonstruktionsmekanism 
inte kan fungera väl. Olika nationella 
fondsystem skulle snedvrida tillämpningen 
av enhetliga bankrekonstruktionsregler på 
den inre marknaden. Fonden bör bidra till 
en enhetlig administrativ praxis vid 
rekonstruktionsfinansiering, till att inte 
förhindra utövandet av de grundläggande 
friheterna eller snedvrida konkurrensen på 
den inre marknaden på grund av olika 
nationell praxis. Fonden bör finansieras 
direkt av bankerna och bör byggas upp på 
unionsnivå, så att 
rekonstruktionsresurserna kan fördelas 
objektivt mellan medlemsstaterna. På så 
sätt kan den finansiella stabiliteten ökas 
och kopplingen begränsas mellan enskilda 
medlemsstaters upplevda finansiella 
ställning och finansieringskostnaderna för 
banker och företag som verkar i dessa 
medlemsstater. De deltagande bankerna 
bör bidra till finansieringen av en enda 
ordning, endera en nationell ordning eller 
till den gemensamma 
rekonstruktionsfonden.

Or. en
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Ändringsförslag 110
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) En gemensam 
bankrekonstruktionsfond (nedan kallad 
fonden) är ett väsentligt inslag, utan vilket 
en gemensam rekonstruktionsmekanism 
inte kan fungera väl. Olika nationella 
fondsystem skulle snedvrida tillämpningen 
av enhetliga bankrekonstruktionsregler på 
den inre marknaden. Fonden bör bidra till 
en enhetlig administrativ praxis vid 
rekonstruktionsfinansiering, till att inte 
förhindra utövandet av de grundläggande 
friheterna eller snedvrida konkurrensen på 
den inre marknaden på grund av olika 
nationell praxis. Fonden bör finansieras 
direkt av bankerna och bör byggas upp på 
unionsnivå, så att 
rekonstruktionsresurserna kan fördelas 
objektivt mellan medlemsstaterna. På så 
sätt kan den finansiella stabiliteten ökas 
och kopplingen begränsas mellan enskilda 
medlemsstaters upplevda finansiella 
ställning och finansieringskostnaderna för 
banker och företag som verkar i dessa 
medlemsstater.

(11) En gemensam 
bankrekonstruktionsfond (nedan kallad 
fonden) är ett väsentligt inslag, utan vilket 
en gemensam rekonstruktionsmekanism 
inte kan fungera väl. Olika nationella 
fondsystem skulle snedvrida tillämpningen 
av enhetliga bankrekonstruktionsregler på 
den inre marknaden. Fonden bör bidra till 
en enhetlig administrativ praxis vid 
rekonstruktionsfinansiering, till att inte 
förhindra utövandet av de grundläggande 
friheterna eller snedvrida konkurrensen på 
den inre marknaden på grund av olika 
nationell praxis. Fonden bör finansieras 
direkt av bankerna och bör byggas upp på 
unionsnivå, så att 
rekonstruktionsresurserna kan fördelas 
objektivt mellan medlemsstaterna. På så 
sätt kan den finansiella stabiliteten ökas 
och kopplingen begränsas mellan enskilda 
medlemsstaters upplevda finansiella 
ställning och finansieringskostnaderna för 
banker och företag som verkar i dessa 
medlemsstater. För att behålla den 
rättsliga grunden som skapas genom 
artikel 114 i EUF-fördraget, och för att 
ytterligare bryta den kopplingen, bör det 
vara förbjudet att låta den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen fatta beslut 
som direkt inkräktar på medlemsstaternas 
finanspolitiska ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 111
Corien Wortmann-Kool



PE521.747v01-00 22/182 AM\1006888SV.doc

SV

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En för unionen gemensam 
rekonstruktionsmyndighets centraliserade 
tillämpning av 
bankrekonstruktionsreglerna i direktiv [ ] i 
de deltagande medlemsstaterna kan bara 
säkerställas, om reglerna för den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismens 
upprättande och funktion är direkt 
tillämpliga i medlemsstaterna och olika 
tolkningar i olika medlemsstater undviks.
Detta skulle gynna den inre marknaden 
som helhet, eftersom det bidrar till rättvis 
konkurrens och till att undanröja hinder för 
det fria utövandet av de grundläggande 
friheterna, inte bara i de deltagande 
medlemsstaterna utan också på hela den 
inre marknaden.

(13) En för unionen gemensam 
rekonstruktionsmyndighets centraliserade 
tillämpning av 
bankrekonstruktionsreglerna i direktiv [ ] i 
de deltagande medlemsstaterna kan bara 
säkerställas, om reglerna för den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismens 
upprättande och funktion är direkt 
tillämpliga i medlemsstaterna och olika 
tolkningar i olika medlemsstater undviks.
För att säkerställa en harmoniserad 
tillämpning av rekonstruktionsverktygen 
bör nämnden tillsammans med 
kommissionen införa en 
rekonstruktionshandbok med klara och 
detaljerade riktlinjer för användningen av 
de rekonstruktionsverktyg som anges i 
direktiv [ ]. Detta skulle gynna den inre 
marknaden som helhet, eftersom det bidrar 
till rättvis konkurrens och till att undanröja 
hinder för det fria utövandet av de 
grundläggande friheterna, inte bara i de 
deltagande medlemsstaterna utan också på 
hela den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En för unionen gemensam
rekonstruktionsmyndighets centraliserade 
tillämpning av 
bankrekonstruktionsreglerna i direktiv [ ] i 
de deltagande medlemsstaterna kan bara 

(13) En för unionen gemensam
rekonstruktionsmekanisms centraliserade 
tillämpning av 
bankrekonstruktionsreglerna i direktiv [ ] i 
de deltagande medlemsstaterna kan bara 
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säkerställas, om reglerna för den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismens 
upprättande och funktion är direkt 
tillämpliga i medlemsstaterna och olika 
tolkningar i olika medlemsstater undviks.
Detta skulle gynna den inre marknaden 
som helhet, eftersom det bidrar till rättvis 
konkurrens och till att undanröja hinder för 
det fria utövandet av de grundläggande 
friheterna, inte bara i de deltagande 
medlemsstaterna utan också på hela den 
inre marknaden.

säkerställas, om reglerna för den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismens 
upprättande och funktion är direkt 
tillämpliga i medlemsstaterna och olika 
tolkningar i olika medlemsstater undviks.
Detta skulle gynna den inre marknaden 
som helhet, eftersom det bidrar till rättvis 
konkurrens och till att undanröja hinder för 
det fria utövandet av de grundläggande 
friheterna, inte bara i de deltagande 
medlemsstaterna utan också på hela den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 113
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I linje med tillämpningsområdet för 
rådets förordning (EU) nr.../... bör en 
gemensam rekonstruktionsmekanism
omfatta alla kreditinstitut som är 
etablerade i de deltagande 
medlemsstaterna. Emellertid bör det inom 
en gemensam rekonstruktionsmekanism
vara möjligt att direkt rekonstruera ett 
kreditinstitut i en deltagande medlemsstat, 
för att undvika asymmetrier på den inre 
marknaden vid hanteringen av institut på 
obestånd och borgenärer under en 
rekonstruktionsprocess. I den mån som 
moderbolag, värdepappersföretag och 
finansinstitut omfattas av ECB:s 
gruppbaserade tillsyn, bör de även omfattas 
av den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismens tillämpning.
Även om ECB inte kommer att övervaka 
dessa institut enskilt, kommer den att vara 
den enda tillsynsmyndighet som har en 
helhetsbild av koncernens risker, och 
indirekt av de enskilda koncernenheternas 

(14). I en bankunion bör ansvar och 
kontroll finnas på samma nivå. Banker 
som står under direkt tillsyn på europeisk
nivå bör också rekonstrueras på europeisk 
nivå. Den gemensamma 
tillsynsmekanismen bör därför omfatta 
alla kreditinstitut som står under direkt
tillsyn från ECB. I den mån som 
moderbolag, värdepappersföretag och 
finansinstitut omfattas av ECB:s 
gruppbaserade tillsyn, bör de även omfattas 
av den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismens tillämpning.
Även om ECB inte kommer att övervaka 
dessa institut enskilt, kommer den att vara 
den enda tillsynsmyndighet som har en 
helhetsbild av koncernens risker, och 
indirekt av de enskilda koncernenheternas 
risker. Utesluter man enheter som omfattas 
av ECB:s gruppbaserade tillsyn från den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismens 
tillämpning, omöjliggör man planerad 
rekonstruktion av bankkoncerner och 
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risker. Utesluter man enheter som omfattas 
av ECB:s gruppbaserade tillsyn från den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismens 
tillämpning, omöjliggör man planerad 
rekonstruktion av bankkoncerner och 
antagande av en 
koncernrekonstruktionsstrategi, vilket gör 
rekonstruktionsbeslut mycket mindre 
effektiva.

antagande av en 
koncernrekonstruktionsstrategi, vilket gör 
rekonstruktionsbeslut mycket mindre 
effektiva.

Or. de

Ändringsförslag 114
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I linje med tillämpningsområdet för 
rådets förordning (EU) nr.../... bör en 
gemensam rekonstruktionsmekanism
omfatta alla kreditinstitut som är 
etablerade i de deltagande 
medlemsstaterna. Emellertid bör det inom 
en gemensam rekonstruktionsmekanism 
vara möjligt att direkt rekonstruera ett 
kreditinstitut i en deltagande medlemsstat, 
för att undvika asymmetrier på den inre 
marknaden vid hanteringen av institut på 
obestånd och borgenärer under en 
rekonstruktionsprocess. I den mån som 
moderbolag, värdepappersföretag och 
finansinstitut omfattas av ECB:s 
gruppbaserade tillsyn, bör de även omfattas 
av den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismens tillämpning.
Även om ECB inte kommer att övervaka 
dessa institut enskilt, kommer den att vara 
den enda tillsynsmyndighet som har en 
helhetsbild av koncernens risker, och 
indirekt av de enskilda koncernenheternas 
risker. Utesluter man enheter som omfattas 
av ECB:s gruppbaserade tillsyn från den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismens 

(14) Inom bankunionen bör det göras en 
åtskillnad mellan tillsyn och 
rekonstruktion av kreditinstitut på 
europeisk och nationell nivå.
Kreditinstitut som står under direkt tillsyn 
på europeisk nivå inom ramen för den 
gemensamma tillsynsmekanismen bör 
omfattas av denna förordning. Den 
gemensamma tillsynsmekanismen bör 
således omfatta alla kreditinstitut som står 
under direkt tillsyn från ECB.
Kreditinstitut som står under tillsyn på 
nationell nivå bör också rekonstrueras på 
nationell nivå. I den mån som moderbolag, 
värdepappersföretag och finansinstitut 
omfattas av ECB:s gruppbaserade tillsyn, 
bör de även omfattas av den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismens tillämpning.
Även om ECB inte kommer att övervaka 
dessa institut enskilt, kommer den att vara 
den enda tillsynsmyndighet som har en
helhetsbild av koncernens risker, och 
indirekt av de enskilda koncernenheternas 
risker. Utesluter man enheter som omfattas 
av ECB:s gruppbaserade tillsyn från den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismens 
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tillämpning, omöjliggör man planerad 
rekonstruktion av bankkoncerner och 
antagande av en 
koncernrekonstruktionsstrategi, vilket gör 
rekonstruktionsbeslut mycket mindre 
effektiva.

tillämpning, omöjliggör man planerad 
rekonstruktion av bankkoncerner och 
antagande av en 
koncernrekonstruktionsstrategi, vilket gör 
rekonstruktionsbeslut mycket mindre 
effektiva.

Or. en

Ändringsförslag 115
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I linje med tillämpningsområdet för 
rådets förordning (EU) nr.../... bör en 
gemensam rekonstruktionsmekanism 
omfatta alla kreditinstitut som är 
etablerade i de deltagande 
medlemsstaterna. Emellertid bör det inom 
en gemensam rekonstruktionsmekanism 
vara möjligt att direkt rekonstruera ett 
kreditinstitut i en deltagande medlemsstat, 
för att undvika asymmetrier på den inre
marknaden vid hanteringen av institut på 
obestånd och borgenärer under en 
rekonstruktionsprocess. I den mån som 
moderbolag, värdepappersföretag och 
finansinstitut omfattas av ECB:s 
gruppbaserade tillsyn, bör de även omfattas 
av den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismens tillämpning.
Även om ECB inte kommer att övervaka 
dessa institut enskilt, kommer den att vara 
den enda tillsynsmyndighet som har en 
helhetsbild av koncernens risker, och 
indirekt av de enskilda koncernenheternas 
risker. Utesluter man enheter som omfattas 
av ECB:s gruppbaserade tillsyn från den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismens 
tillämpning, omöjliggör man planerad 
rekonstruktion av bankkoncerner och 
antagande av en 

(14) I den mån som moderbolag, 
värdepappersföretag och finansinstitut 
omfattas av ECB:s gruppbaserade tillsyn, 
bör de även omfattas av den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismens tillämpning.
Även om ECB inte kommer att övervaka 
dessa institut enskilt, kommer den att vara 
den enda tillsynsmyndighet som har en 
helhetsbild av koncernens risker, och 
indirekt av de enskilda koncernenheternas 
risker. Utesluter man enheter som omfattas 
av ECB:s gruppbaserade tillsyn från den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismens 
tillämpning, omöjliggör man planerad 
rekonstruktion av bankkoncerner och 
antagande av en 
koncernrekonstruktionsstrategi, vilket gör 
rekonstruktionsbeslut mycket mindre 
effektiva.
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koncernrekonstruktionsstrategi, vilket gör 
rekonstruktionsbeslut mycket mindre 
effektiva.

Or. en

Ändringsförslag 116
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Inom gemensam 
rekonstruktionsmekanism bör beslut fattas 
på den lämpligaste nivån.

(15) Inom gemensam 
rekonstruktionsmekanism bör beslut fattas 
på den lämpligaste nivån.
Rekonstruktionsnämnden i den 
gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen (nedan 
kallad ”nämnden”) bör därför utses att 
fungera som den gemensamma 
rekonstruktionsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 117
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Inom gemensam 
rekonstruktionsmekanism bör beslut fattas 
på den lämpligaste nivån.

(15) Inom gemensam 
rekonstruktionsmekanism bör beslut fattas 
på den lämpligaste nivån. Nämnden och i 
synnerhet nämndens verkställande möte 
bör ha befogenhet att utarbeta och fatta 
alla beslut avseende 
rekonstruktionsförfarandet i största 
möjliga mån samtidigt som 
kommissionens roll enligt EUF-fördraget, 
särskilt artiklarna 114 och 107, 
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respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 118
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Som den gemensamma 
tillsynsmekanismens tillsynsmyndighet kan 
ECB bäst bedöma om ett kreditinstitut är 
på obestånd eller på väg att bli det och om 
det inte finns några rimliga utsikter att en 
alternativ privat insats eller tillsynsåtgärd 
kan hindra dess obestånd inom rimlig tid.
Nämnden bör efter en ECB-anmälan 
lämna en rekommendation till 
kommissionen. Eftersom det måste göras 
en avvägning mellan de olika intressen 
som står på spel, bör kommissionen 
besluta om ett institut ska rekonstrueras 
och bör också besluta om en klar och 
detaljerad rekonstruktionsram, med 
fastställande av vilka 
rekonstruktionsåtgärder som nämnden 
ska vidta. Inom denna ram bör nämnden 
besluta om en rekonstruktionsordning 
och ålägga de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna vilka 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas på nationell nivå.

(16) Som den gemensamma 
tillsynsmekanismens tillsynsmyndighet kan 
ECB bäst bedöma om ett kreditinstitut är 
på obestånd eller på väg att bli det och om 
det inte finns några rimliga utsikter att en 
alternativ privat insats eller tillsynsåtgärd 
kan hindra dess obestånd inom rimlig tid.

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslaget till artikel 16.6 ska kommissionen inte ha någon ledande roll i 
rekonstruktionsförfarandet och ska inte ha några beslutsfattande befogenheter för 
rekonstruktion av ett kreditinstitut. Kommissionen ska inte besluta huruvida en enhet ska 
rekonstrueras eftersom detta skulle vara en överträdelse av dess befogenheter.
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Ändringsförslag 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Som den gemensamma 
tillsynsmekanismens tillsynsmyndighet kan 
ECB bäst bedöma om ett kreditinstitut är 
på obestånd eller på väg att bli det och om 
det inte finns några rimliga utsikter att en 
alternativ privat insats eller tillsynsåtgärd 
kan hindra dess obestånd inom rimlig tid.
Nämnden bör efter en ECB-anmälan 
lämna en rekommendation till 
kommissionen. Eftersom det måste göras 
en avvägning mellan de olika intressen 
som står på spel, bör kommissionen
besluta om ett institut ska rekonstrueras
och bör också besluta om en klar och 
detaljerad rekonstruktionsram, med 
fastställande av vilka 
rekonstruktionsåtgärder som nämnden ska 
vidta. Inom denna ram bör nämnden 
besluta om en rekonstruktionsordning och 
ålägga de nationella
rekonstruktionsmyndigheterna vilka
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas på nationell nivå.

(16) Som den gemensamma 
tillsynsmekanismens tillsynsmyndighet kan 
ECB bäst bedöma om ett kreditinstitut är 
på obestånd eller på väg att bli det och om 
det inte finns några rimliga utsikter att en 
alternativ privat insats eller tillsynsåtgärd 
kan hindra dess obestånd inom rimlig tid.
ECB ska besluta huruvida ett institut ska 
rekonstrueras på grundval av de utlösande 
faktorer som anges i BRRD-direktivet.
Nämnden bör besluta om en klar och 
detaljerad rekonstruktionsram, med 
fastställande av vilka 
rekonstruktionsåtgärder som hemlandets 
nationella rekonstruktionsmyndigheter
ska vidta. Inom denna ram bör nämnden 
besluta om en rekonstruktionsordning och 
ålägga de hemlandets och i 
förekommande fall även värdlandets
nationella rekonstruktionsmyndigheter
vilka rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas på nationell nivå.

Or. en

Motivering

Enligt ECON-utskottets ståndpunkt om BRRD-direktivet ska den behöriga myndigheten utlösa 
rekonstruktionen (inom den gemensamma tillsynsmekanismen är det alltså ECB).

Ändringsförslag 120
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Som den gemensamma 
tillsynsmekanismens tillsynsmyndighet kan 
ECB bäst bedöma om ett kreditinstitut är 
på obestånd eller på väg att bli det och om 
det inte finns några rimliga utsikter att en 
alternativ privat insats eller tillsynsåtgärd 
kan hindra dess obestånd inom rimlig tid.
Nämnden bör efter en ECB-anmälan 
lämna en rekommendation till 
kommissionen. Eftersom det måste göras 
en avvägning mellan de olika intressen 
som står på spel, bör kommissionen 
besluta om ett institut ska rekonstrueras 
och bör också besluta om en klar och 
detaljerad rekonstruktionsram, med 
fastställande av vilka 
rekonstruktionsåtgärder som nämnden 
ska vidta. Inom denna ram bör nämnden 
besluta om en rekonstruktionsordning 
och ålägga de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna vilka 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas på nationell nivå.

(16) Som den gemensamma 
tillsynsmekanismens tillsynsmyndighet kan 
ECB bäst bedöma om ett kreditinstitut är 
på obestånd eller på väg att bli det och om 
det inte finns några rimliga utsikter att en 
alternativ privat insats eller tillsynsåtgärd 
kan hindra dess obestånd inom rimlig tid.
Därför bör ECB meddela nämnden när 
man anser att ett institut är på obestånd 
eller sannolikt kommer att hamna på 
obestånd. Nämnden bör efter att ha 
meddelats av ECB utforma en
rekonstruktionsordning på grundval av 
rekonstruktionsplanerna, bestämmelserna 
i BRRD-direktivet [ ] och kommissionens 
avgörande om statsstöd samt ålägga de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
vilka rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas på nationell nivå

Or. en

Ändringsförslag 121
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Som den gemensamma 
tillsynsmekanismens tillsynsmyndighet kan 
ECB bäst bedöma om ett kreditinstitut är 
på obestånd eller på väg att bli det och om 
det inte finns några rimliga utsikter att en 
alternativ privat insats eller tillsynsåtgärd 

(16) Som den gemensamma 
tillsynsmekanismens tillsynsmyndighet kan 
ECB:s tillsynsnämnd bäst bedöma om ett 
kreditinstitut är på obestånd eller på väg att 
bli det och om det inte finns några rimliga
utsikter att en alternativ privat insats eller 
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kan hindra dess obestånd inom rimlig tid.
Nämnden bör efter en ECB-anmälan lämna 
en rekommendation till kommissionen.
Eftersom det måste göras en avvägning 
mellan de olika intressen som står på spel,
bör kommissionen besluta om ett institut 
ska rekonstrueras och bör också besluta 
om en klar och detaljerad 
rekonstruktionsram, med fastställande av 
vilka rekonstruktionsåtgärder som 
nämnden ska vidta. Inom denna ram bör 
nämnden besluta om en 
rekonstruktionsordning och ålägga de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
vilka rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas på nationell nivå.

tillsynsåtgärd kan hindra dess obestånd 
inom rimlig tid. Nämnden bör efter en 
ECB-anmälan lämna ett förslag till beslut 
till kommissionen huruvida ett institut ska 
rekonstrueras. Förslaget till beslut bör 
innehålla en rekommendation om ramen 
för rekonstruktionsverktygen och i 
förekommande fall ramen för 
användningen av fonden. Eftersom det 
måste göras en avvägning mellan de olika
intressen som står på spel bör 
kommissionen besluta om att anta 
förslaget till beslut. Inom denna ram bör 
nämnden besluta om en 
rekonstruktionsordning och ålägga de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
vilka rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas på nationell nivå. Kommissionen 
får begära att nämnden reviderar sitt 
förslag till beslut.

Or. en

Ändringsförslag 122
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Som den gemensamma 
tillsynsmekanismens tillsynsmyndighet kan 
ECB bäst bedöma om ett kreditinstitut är 
på obestånd eller på väg att bli det och om 
det inte finns några rimliga utsikter att en 
alternativ privat insats eller tillsynsåtgärd 
kan hindra dess obestånd inom rimlig tid.
Nämnden bör efter en ECB-anmälan lämna 
en rekommendation till kommissionen.
Eftersom det måste göras en avvägning 
mellan de olika intressen som står på spel, 
bör kommissionen besluta om ett institut 
ska rekonstrueras och bör också besluta om 
en klar och detaljerad rekonstruktionsram, 

(16) Som den gemensamma 
tillsynsmekanismens tillsynsmyndighet kan 
ECB bäst bedöma om ett kreditinstitut är 
på obestånd eller på väg att bli det och om 
det inte finns några rimliga utsikter att en 
alternativ privat insats eller tillsynsåtgärd 
kan hindra dess obestånd inom rimlig tid.
Nämnden bör under sitt verkställande 
möte, efter en ECB-anmälan, lämna en 
rekommendation till kommissionen.
Eftersom det måste göras en avvägning 
mellan de olika intressen som står på spel, 
bör kommissionen besluta om ett institut 
ska rekonstrueras och bör också besluta om 
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med fastställande av vilka 
rekonstruktionsåtgärder som nämnden ska 
vidta. Inom denna ram bör nämnden 
besluta om en rekonstruktionsordning och 
ålägga de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna vilka 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas på nationell nivå.

en klar och detaljerad rekonstruktionsram, 
med fastställande av vilka 
rekonstruktionsåtgärder som nämnden ska 
vidta. Inom denna ram bör nämnden under 
sitt verkställande möte besluta om en 
rekonstruktionsordning och ålägga de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
vilka rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas på nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 123
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Kommissionen bör inte ha en 
ledande roll i det 
rekonstruktionsförfarande som beskrivs i 
denna förordning och bör inte ha några 
beslutsfattande befogenheter avseende 
den rekonstruktion av ett kreditinstitut 
som avses i artikel 2.

Or. en

Ändringsförslag 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Nämnden bör ges beslutsbefogenheter, 
i synnerhet i samband med 
rekonstruktionsplanering, bedömning av 
rekonstruktionsmöjligheter, avlägsnande av 
hinder för rekonstruktion och 

(17) Nämnden bör ges beslutsbefogenheter, 
i synnerhet i samband med 
rekonstruktionsplanering, bedömning av 
rekonstruktionsmöjligheter, specificering 
av bördefördelningen i nätverket av 
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förberedandet av rekonstruktionsinsatser.
Nationella rekonstruktionsmyndigheter bör 
bistå nämnden vid 
rekonstruktionsplanering och 
förberedandet av rekonstruktionsbeslut.
Eftersom utövandet av 
rekonstruktionsbefogenheter innebär 
tillämpningen av nationell lagstiftning, bör 
nationella rekonstruktionsmyndigheter 
ansvara för genomförandet av sådana.

rekonstruktionsfonder och avlägsnande av 
hinder för rekonstruktion och 
förberedandet av rekonstruktionsinsatser.
Nationella rekonstruktionsmyndigheter bör 
bistå nämnden vid 
rekonstruktionsplanering och 
förberedandet av rekonstruktionsbeslut.
Eftersom utövandet av 
rekonstruktionsbefogenheter innebär 
tillämpningen av nationell lagstiftning, bör 
nationella rekonstruktionsmyndigheter 
ansvara för genomförandet av sådana.

Or. en

Ändringsförslag 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För en väl fungerande inre marknad är 
det av avgörande vikt att samma regler 
tillämpas på alla rekonstruktionsåtgärder, 
oavsett om de vidtas av nationella 
rekonstruktionsmyndigheter enligt 
direktiv [ ] eller inom ramen för den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen.
Kommissionen kommer att bedöma dessa 
åtgärder i enlighet med artikel 107 i 
EU-fördraget. Om användningen av 
finansieringsarrangemang för
rekonstruktion inte innebär statligt stöd 
enligt artikel 107.1 i det fördraget, bör 
kommissionen bedöma åtgärderna i 
analogi med artikel 107 i EUF-fördraget 
för att garantera lika konkurrensvillkor 
på den inre marknaden. Om nämndens 
föreslagna fondanvändning inte innebär 
statligt stöd enligt artikel 107 i 
EUF-fördraget och en underrättelse 
enligt artikel 108 i det fördraget därför 
inte är nödvändig, bör kommissionen för 
att säkerställa den inre marknadens 

(18) För en väl fungerande inre marknad är 
det av avgörande vikt att samma regler 
tillämpas på alla rekonstruktionsåtgärder, 
oavsett om de vidtas av nationella 
rekonstruktionsmyndigheter enligt 
direktiv [ ] eller inom ramen för den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen.
Kommissionen kommer att bedöma dessa 
åtgärder i enlighet med artikel 107 i 
EU-fördraget och för att säkerställa den 
inre marknadens integritet för deltagande 
och icke deltagande medlemsstater 
tillämpa de relevanta reglerna för statligt 
stöd enligt artikel 107 i det fördraget.



AM\1006888SV.doc 33/182 PE521.747v01-00

SV

integritet för deltagande och icke 
deltagande medlemsstater tillämpa de 
relevanta reglerna för statligt stöd enligt 
artikel 107 i det fördraget på ett analogt 
sätt vid bedömningen av den föreslagna 
fondanvändningen. Nämnden bör inte 
besluta om en rekonstruktionsordning 
förrän kommissionen i analogi med 
reglerna om statligt stöd har konstaterat 
att fondanvändningen följer samma 
regler som ingrepp genom nationella 
finansieringsarrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 126
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För en väl fungerande inre marknad är 
det av avgörande vikt att samma regler 
tillämpas på alla rekonstruktionsåtgärder, 
oavsett om de vidtas av nationella 
rekonstruktionsmyndigheter enligt 
direktiv [ ] eller inom ramen för den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen.
Kommissionen kommer att bedöma dessa 
åtgärder i enlighet med artikel 107 i 
EU-fördraget. Om användningen av 
finansieringsarrangemang för 
rekonstruktion inte innebär statligt stöd 
enligt artikel 107.1 i det fördraget, bör 
kommissionen bedöma åtgärderna i analogi 
med artikel 107 i EUF-fördraget för att 
garantera lika konkurrensvillkor på den 
inre marknaden. Om nämndens föreslagna 
fondanvändning inte innebär statligt stöd 
enligt artikel 107 i EUF-fördraget och en 
underrättelse enligt artikel 108 i det 
fördraget därför inte är nödvändig, bör 
kommissionen för att säkerställa den inre 
marknadens integritet för deltagande och 

(18) För en väl fungerande inre marknad är 
det av avgörande vikt att samma regler 
tillämpas på alla rekonstruktionsåtgärder, 
oavsett om de vidtas av nationella 
rekonstruktionsmyndigheter enligt 
direktiv [ ] eller inom ramen för den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen.
Kommissionen kommer att bedöma dessa 
åtgärder i enlighet med artikel 107 i 
EU-fördraget. Om användningen av 
finansieringsarrangemang för 
rekonstruktion inte innebär statligt stöd 
enligt artikel 107.1 i det fördraget, bör 
kommissionen bedöma åtgärderna i analogi 
med artikel 107 i EUF-fördraget för att 
garantera lika konkurrensvillkor på den 
inre marknaden. Om nämndens föreslagna 
fondanvändning på dess verkställande 
möte inte innebär statligt stöd enligt 
artikel 107 i EUF-fördraget och en 
underrättelse enligt artikel 108 i det 
fördraget därför inte är nödvändig, bör 
kommissionen för att säkerställa den inre 
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icke deltagande medlemsstater tillämpa de 
relevanta reglerna för statligt stöd enligt 
artikel 107 i det fördraget på ett analogt 
sätt vid bedömningen av den föreslagna 
fondanvändningen. Nämnden bör inte 
besluta om en rekonstruktionsordning 
förrän kommissionen i analogi med 
reglerna om statligt stöd har konstaterat att 
fondanvändningen följer samma regler som 
ingrepp genom nationella 
finansieringsarrangemang.

marknadens integritet för deltagande och 
icke deltagande medlemsstater tillämpa de 
relevanta reglerna för statligt stöd enligt 
artikel 107 i det fördraget på ett analogt 
sätt vid bedömningen av den föreslagna 
fondanvändningen. Nämnden bör inte 
besluta om en rekonstruktionsordning 
förrän kommissionen i analogi med 
reglerna om statligt stöd har konstaterat att 
fondanvändningen följer samma regler som 
ingrepp genom nationella 
finansieringsarrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 127
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att garantera snabbt och effektivt 
beslutsfattande vid rekonstruktioner bör 
nämnden vara ett särskilt unionsorgan med 
särskild struktur, som motsvarar dess 
specifika uppgifter och som avviker från 
modellen för alla andra unionsorgan. Dess 
sammansättning bör trygga att vederbörlig 
hänsyn tas till alla relevanta intressen som 
står på spel vid rekonstruktioner. Nämnden 
bör verka genom styrelse- och 
plenarmöten. På styrelsemöten bör en 
verkställande och vice verkställande 
direktör delta samt en företrädare för 
kommissionen och ECB. Med tanke på 
nämndens uppdrag bör den verkställande 
och vice verkställande direktören utses av 
rådet, på förslag av kommissionen och 
efter att ha hört Europaparlamentet. När 
nämndens styrelse behandlar 
rekonstruktionen av en bank eller koncern 
med etablering i bara en deltagande 
medlemsstat, bör den också kalla och i 
beslutsprocessen involvera den berörda 

(19) För att garantera snabbt och effektivt 
beslutsfattande vid rekonstruktioner bör 
nämnden vara ett särskilt unionsorgan med 
särskild struktur, som motsvarar dess 
specifika uppgifter och som avviker från 
modellen för alla andra unionsorgan. Dess 
sammansättning bör trygga att vederbörlig 
hänsyn tas till alla relevanta intressen som 
står på spel vid rekonstruktioner. Nämnden 
bör verka genom styrelse- och 
plenarmöten. På styrelsemöten bör en 
verkställande och vice verkställande 
direktör delta samt en företrädare för 
kommissionen och ECB. Med tanke på 
nämndens uppdrag bör den verkställande 
och vice verkställande direktören utses av 
rådet, på förslag av kommissionen och 
efter att ha hört Europaparlamentet. När 
nämndens styrelse behandlar 
rekonstruktionen av en bank eller koncern 
med etablering i bara en deltagande 
medlemsstat, bör den också kalla och i 
beslutsprocessen involvera den berörda 
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medlemsstatens utsedda företrädare för 
dess nationella rekonstruktionsmyndighet.
När nämndens styrelse behandlar en 
gränsöverskridande koncern, bör alla 
berörda hem- och värdmedlemsstaters 
utsedda företrädare för deras nationella 
rekonstruktionsmyndighet också kallas och 
delta i beslutsprocessen. Emellertid bör 
hem- och värdmedlemsstaters 
myndigheter ha ett balanserat inflytande 
på beslutet, varför värdmedlemsstaters 
myndigheter tillsammans bara bör ha en 
enda röst. Observatörer, inklusive en 
företrädaren för ESM och Eurogruppen, får 
även inbjudas att delta i nämndstyrelsens 
sammanträden.

medlemsstatens utsedda företrädare för 
dess nationella rekonstruktionsmyndighet.
När nämndens styrelse behandlar en 
gränsöverskridande koncern, bör alla 
berörda hem- och värdmedlemsstaters 
utsedda företrädare för deras nationella 
rekonstruktionsmyndighet också kallas och 
delta i beslutsprocessen. För att 
säkerställa ett balanserat inflytande på
beslut som får negativa budgeteffekter för 
de medlemsstater där den 
gränsöverskridande koncerner verkar bör
varje medlem som företräder den 
nationella rekonstruktionsmyndigheten i 
fråga ha en röst. Observatörer, inklusive 
en företrädaren för ESM och Eurogruppen, 
får även inbjudas att delta i 
nämndstyrelsens sammanträden.

Or. en

Ändringsförslag 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att garantera snabbt och effektivt 
beslutsfattande vid rekonstruktioner bör 
nämnden vara ett särskilt unionsorgan med 
särskild struktur, som motsvarar dess 
specifika uppgifter och som avviker från 
modellen för alla andra unionsorgan. Dess 
sammansättning bör trygga att vederbörlig 
hänsyn tas till alla relevanta intressen som 
står på spel vid rekonstruktioner. Nämnden 
bör verka genom styrelse- och 
plenarmöten. På styrelsemöten bör en 
verkställande och vice verkställande 
direktör delta samt en företrädare för 
kommissionen och ECB. Med tanke på 
nämndens uppdrag bör den verkställande 
och vice verkställande direktören utses av 
rådet, på förslag av kommissionen och

(19) För att garantera snabbt och effektivt 
beslutsfattande vid rekonstruktioner bör 
nämnden vara ett särskilt unionsorgan med 
särskild struktur, som motsvarar dess 
specifika uppgifter och som avviker från 
modellen för alla andra unionsorgan. Dess 
sammansättning bör trygga att vederbörlig 
hänsyn tas till alla relevanta intressen som 
står på spel vid rekonstruktioner. Nämnden 
bör verka genom styrelse- och 
plenarmöten. På dess plenarmöten bör en 
verkställande och vice verkställande 
direktör delta samt en företrädare för ECB 
och företrädare för varje nationell 
rekonstruktionsmyndighet från alla 
deltagande medlemsstater. På dess 
verkställande möten bör en verkställande 
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efter att ha hört Europaparlamentet. När 
nämndens styrelse behandlar 
rekonstruktionen av en bank eller koncern 
med etablering i bara en deltagande 
medlemsstat, bör den också kalla och i 
beslutsprocessen involvera den berörda 
medlemsstatens utsedda företrädare för 
dess nationella rekonstruktionsmyndighet.
När nämndens styrelse behandlar en 
gränsöverskridande koncern, bör alla 
berörda hem- och värdmedlemsstaters 
utsedda företrädare för deras nationella 
rekonstruktionsmyndighet också kallas och 
delta i beslutsprocessen. Emellertid bör 
hem- och värdmedlemsstaters myndigheter 
ha ett balanserat inflytande på beslutet, 
varför värdmedlemsstaters myndigheter 
tillsammans bara bör ha en enda röst.
Observatörer, inklusive en företrädaren för 
ESM och Eurogruppen, får även inbjudas 
att delta i nämndstyrelsens sammanträden.

och vice verkställande direktör delta samt 
en företrädare för kommissionen och 
ECB. Med tanke på nämndens uppdrag bör 
den verkställande och vice verkställande 
direktören utses av rådet efter att ha hört 
Europaparlamentet. När nämndens styrelse 
behandlar rekonstruktionen av en bank 
eller koncern med etablering i bara en 
deltagande medlemsstat, bör den också 
kalla och i beslutsprocessen involvera den 
berörda medlemsstatens utsedda 
företrädare för dess nationella 
rekonstruktionsmyndighet. När nämndens 
styrelse behandlar en gränsöverskridande 
koncern, bör alla berörda hem- och 
värdmedlemsstaters utsedda företrädare för 
deras nationella rekonstruktionsmyndighet 
också kallas och delta i beslutsprocessen.
Emellertid bör hem- och 
värdmedlemsstaters myndigheter ha ett 
balanserat inflytande på beslutet, varför 
värdmedlemsstaters myndigheter 
tillsammans bara bör ha två röster.
Hemlandets myndighet bör också ha 
två röster. Observatörer, inklusive en 
företrädaren för ESM och Eurogruppen, får 
även inbjudas att delta i nämndstyrelsens 
sammanträden.

Or. en

Ändringsförslag 129
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att garantera snabbt och effektivt 
beslutsfattande vid rekonstruktioner bör 
nämnden vara ett särskilt unionsorgan med 
särskild struktur, som motsvarar dess 
specifika uppgifter och som avviker från 
modellen för alla andra unionsorgan.
Dess sammansättning bör trygga att 

(19) För att garantera snabbt och effektivt 
beslutsfattande vid rekonstruktioner bör 
nämnden vara ett särskilt unionsorgan med 
särskild struktur, som motsvarar dess 
specifika uppgifter Dess sammansättning 
bör trygga att vederbörlig hänsyn tas till 
alla relevanta intressen som står på spel vid 
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vederbörlig hänsyn tas till alla relevanta 
intressen som står på spel vid 
rekonstruktioner. Nämnden bör verka 
genom styrelse- och plenarmöten. På 
styrelsemöten bör en verkställande och 
vice verkställande direktör delta samt en 
företrädare för kommissionen och ECB.
Med tanke på nämndens uppdrag bör den 
verkställande och vice verkställande 
direktören utses av rådet, på förslag av 
kommissionen och efter att ha hört 
Europaparlamentet. När nämndens 
styrelse behandlar rekonstruktionen av en 
bank eller koncern med etablering i bara en 
deltagande medlemsstat, bör den också 
kalla och i beslutsprocessen involvera den 
berörda medlemsstatens utsedda 
företrädare för dess nationella 
rekonstruktionsmyndighet. När nämndens 
styrelse behandlar en gränsöverskridande 
koncern, bör alla berörda hem- och 
värdmedlemsstaters utsedda företrädare för 
deras nationella rekonstruktionsmyndighet 
också kallas och delta i beslutsprocessen.
Emellertid bör hem- och 
värdmedlemsstaters myndigheter ha ett 
balanserat inflytande på beslutet, varför 
värdmedlemsstaters myndigheter 
tillsammans bara bör ha en enda röst.
Observatörer, inklusive en företrädaren för 
ESM och Eurogruppen, får även inbjudas 
att delta i nämndstyrelsens sammanträden.

rekonstruktioner. Nämnden bör verka 
genom styrelse- och plenarmöten. På 
styrelsemöten bör en verkställande och 
vice verkställande direktör delta samt en 
företrädare för kommissionen och ECB.
Med tanke på nämndens uppdrag bör den 
verkställande och vice verkställande 
direktören utses av rådet, på förslag av 
kommissionen och efter
Europaparlamentets godkännande. När 
nämndens styrelse behandlar 
rekonstruktionen av en bank eller koncern 
med etablering i bara en deltagande 
medlemsstat, bör den också kalla och i 
beslutsprocessen involvera den berörda 
medlemsstatens utsedda företrädare för 
dess nationella rekonstruktionsmyndighet.
När nämndens styrelse behandlar en 
gränsöverskridande koncern, bör alla 
berörda hem- och värdmedlemsstaters 
utsedda företrädare för deras nationella 
rekonstruktionsmyndighet också kallas och 
delta i beslutsprocessen. Emellertid bör 
hem- och värdmedlemsstaters myndigheter 
ha ett balanserat inflytande på beslutet som 
beaktar storleken på respektive företag i 
medlemsstaten. Observatörer, inklusive en 
företrädaren för ESM och Eurogruppen, får 
även inbjudas att delta i nämndstyrelsens 
sammanträden.

Or. en

Ändringsförslag 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att garantera snabbt och effektivt 
beslutsfattande vid rekonstruktioner bör 

(19) För att garantera snabbt och effektivt 
beslutsfattande vid rekonstruktioner bör 
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nämnden vara ett särskilt unionsorgan med 
särskild struktur, som motsvarar dess 
specifika uppgifter och som avviker från 
modellen för alla andra unionsorgan. Dess 
sammansättning bör trygga att vederbörlig 
hänsyn tas till alla relevanta intressen som 
står på spel vid rekonstruktioner. Nämnden 
bör verka genom styrelse- och 
plenarmöten. På styrelsemöten bör en 
verkställande och vice verkställande 
direktör delta samt en företrädare för 
kommissionen och ECB. Med tanke på 
nämndens uppdrag bör den verkställande 
och vice verkställande direktören utses av 
rådet, på förslag av kommissionen och 
efter att ha hört Europaparlamentet. När 
nämndens styrelse behandlar 
rekonstruktionen av en bank eller koncern 
med etablering i bara en deltagande 
medlemsstat, bör den också kalla och i 
beslutsprocessen involvera den berörda 
medlemsstatens utsedda företrädare för 
dess nationella rekonstruktionsmyndighet.
När nämndens styrelse behandlar en 
gränsöverskridande koncern, bör alla 
berörda hem- och värdmedlemsstaters 
utsedda företrädare för deras nationella 
rekonstruktionsmyndighet också kallas och 
delta i beslutsprocessen. Emellertid bör 
hem- och värdmedlemsstaters myndigheter 
ha ett balanserat inflytande på beslutet, 
varför värdmedlemsstaters myndigheter 
tillsammans bara bör ha en enda röst.
Observatörer, inklusive en företrädaren för 
ESM och Eurogruppen, får även inbjudas 
att delta i nämndstyrelsens 
sammanträden.

nämnden vara ett särskilt unionsorgan med 
särskild struktur, som motsvarar dess 
specifika uppgifter och som avviker från 
modellen för alla andra unionsorgan. Dess 
sammansättning bör trygga att vederbörlig 
hänsyn tas till alla relevanta intressen som 
står på spel vid rekonstruktioner. Nämnden 
bör verka genom styrelse- och 
plenarmöten. På styrelsemöten bör en 
verkställande och vice verkställande 
direktör delta samt en företrädare för 
kommissionen och ECB. Med tanke på 
nämndens uppdrag bör den verkställande 
och vice verkställande direktören utses av 
rådet, på förslag av kommissionen och 
efter att ha hört Europaparlamentet. När 
nämndens styrelse behandlar 
rekonstruktionen av en bank eller koncern 
med etablering i bara en deltagande 
medlemsstat, bör den också kalla och i 
beslutsprocessen involvera den berörda 
medlemsstatens utsedda företrädare för 
dess nationella rekonstruktionsmyndighet.
När nämndens styrelse behandlar en 
gränsöverskridande koncern, bör alla 
berörda hem- och värdmedlemsstaters 
utsedda företrädare för deras nationella 
rekonstruktionsmyndighet också kallas och 
delta i beslutsprocessen. Emellertid bör 
hem- och värdmedlemsstaters myndigheter 
ha ett balanserat inflytande på beslutet, 
varför värdmedlemsstaters myndigheter 
tillsammans bara bör ha en enda röst.
Under dessa överläggningar bör hänsyn 
tas till omfattningen på de berörda 
skulderna och storleken på de berörda 
instituten i de olika medlemsstaterna när 
rekonstruktionsåtgärder vidtas.
Observatörer, inklusive en företrädare för 
ESM och Eurogruppen, får även inbjudas 
att delta i nämndens möten.

Or. en

Ändringsförslag 131
Diogo Feio
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Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att garantera snabbt och effektivt 
beslutsfattande vid rekonstruktioner bör 
nämnden vara ett särskilt unionsorgan med 
särskild struktur, som motsvarar dess 
specifika uppgifter och som avviker från 
modellen för alla andra unionsorgan. Dess 
sammansättning bör trygga att vederbörlig 
hänsyn tas till alla relevanta intressen som 
står på spel vid rekonstruktioner. Nämnden 
bör verka genom styrelse- och 
plenarmöten. På styrelsemöten bör en 
verkställande och vice verkställande 
direktör delta samt en företrädare för 
kommissionen och ECB. Med tanke på 
nämndens uppdrag bör den verkställande 
och vice verkställande direktören utses av 
rådet, på förslag av kommissionen och 
efter att ha hört Europaparlamentet. När 
nämndens styrelse behandlar 
rekonstruktionen av en bank eller koncern 
med etablering i bara en deltagande 
medlemsstat, bör den också kalla och i 
beslutsprocessen involvera den berörda 
medlemsstatens utsedda företrädare för 
dess nationella rekonstruktionsmyndighet.
När nämndens styrelse behandlar en 
gränsöverskridande koncern, bör alla 
berörda hem- och värdmedlemsstaters 
utsedda företrädare för deras nationella 
rekonstruktionsmyndighet också kallas och 
delta i beslutsprocessen. Emellertid bör 
hem- och värdmedlemsstaters myndigheter 
ha ett balanserat inflytande på beslutet, 
varför värdmedlemsstaters myndigheter 
tillsammans bara bör ha en enda röst.
Observatörer, inklusive en företrädaren för 
ESM och Eurogruppen, får även inbjudas
att delta i nämndstyrelsens sammanträden.

(19) För att garantera snabbt och effektivt 
beslutsfattande vid rekonstruktioner bör 
nämnden vara ett särskilt unionsorgan med 
särskild struktur, som motsvarar dess 
specifika uppgifter och som avviker från 
modellen för alla andra unionsorgan. Dess 
sammansättning bör trygga att vederbörlig 
hänsyn tas till alla relevanta intressen som 
står på spel vid rekonstruktioner. Nämnden 
bör verka genom styrelse- och 
plenarmöten. Plenarmöten bör äga rum 
varje kvartal. På styrelsemöten bör en 
verkställande och vice verkställande 
direktör delta samt en företrädare för 
kommissionen och ECB. Med tanke på 
nämndens uppdrag bör den verkställande 
och vice verkställande direktören utses av 
rådet, på förslag av kommissionen och 
efter att ha hört Europaparlamentet. När 
nämndens styrelse behandlar 
rekonstruktionen av en bank eller koncern 
med etablering i bara en deltagande 
medlemsstat, bör den också kalla och i 
beslutsprocessen involvera den berörda 
medlemsstatens utsedda företrädare för 
dess nationella rekonstruktionsmyndighet.
När nämndens styrelse behandlar en 
gränsöverskridande koncern, bör alla 
berörda hem- och värdmedlemsstaters 
utsedda företrädare för deras nationella 
rekonstruktionsmyndighet också kallas och 
delta i beslutsprocessen. Emellertid bör 
hem- och värdmedlemsstaters myndigheter 
ha ett balanserat inflytande på beslutet, 
varför värdmedlemsstaters myndigheter 
tillsammans bara bör ha en enda röst. I 
detta sammanhang bör nämnden också 
inrätta en administrativ 
omprövningsnämnd i syfte att utföra en 
intern administrativ översyn av de beslut 
som fattas under de verkställande mötena 
avseende rekonstruktionsordningar 
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och/eller rekonstruktionsåtgärder, efter 
en begäran om översyn som den 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
lämnat in. Observatörer, inklusive en
företrädare för ESM och Eurogruppen, får 
även inbjudas att delta i nämndens
sammanträden och omfattas av samma 
krav på tystnadsplikt som nämndens 
ledamöter, nämndens personal och den 
personal som utbyts med eller utsänds av 
deltagande medlemsstater och som utför 
rekonstruktionsuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 132
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Nämnden bör inrätta interna 
rekonstruktionsgrupper som består av 
dess egen personal och personal från 
nationella rekonstruktionsmyndigheter i 
de deltagande medlemsstaterna och som 
bör fungera som rekonstruktionskollegier 
och bör ledas av samordnare som utsetts 
av nämndens ledande personal.
Samordnarna bör delta i nämndens 
verkställande möten utan några rösträtter 
när det rör sig om överläggningar och 
beslut. I händelse av en olöst tvist på 
rekonstruktionsgruppsnivå bör 
samordnaren och/eller de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna vända sig 
till nämnden som skulle ta upp och lösa 
tvisten under sina verkställande möten.
Nationella rekonstruktionsmyndigheter 
får överklaga de beslut som nämnden 
fattar på sina verkställande möten hos 
den administrativa omprövningsnämnden.

Or. en
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Ändringsförslag 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Kommissionen och nämnden och 
rekonstruktionsmyndigheter och behöriga 
myndigheter i medlemsstater som inte är 
deltagande medlemsstater bör ingå ett 
samförståndsavtal som i allmänna 
ordalag beskriver hur de avser att 
samarbeta med varandra vid utförandet 
av sina uppgifter enligt [BRRD].
Samförståndsavtalet skulle bland annat 
kunna klarlägga samråden avseende 
beslut av kommissionen och nämnden 
som får effekter på dotterbolag eller 
filialer som är etablerade i den icke-
deltagande medlemsstaten och vars 
moderbolag är etablerat i en deltagande 
medlemsstat. Samförståndsavtalet bör ses 
över regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag 134
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mot bakgrund av nämndens uppdrag
och rekonstruktionsmålen, till vilket även 
hör skyddet av offentliga medel, bör 
nämndens verksamhet finansieras av 
instituten i de deltagande 
medlemsstaterna.

(20) Med tanke på kommissionens och
nämndens uppgifter enligt denna 
förordning och rekonstruktionsmålen, till 
vilket även hör skyddet av offentliga 
medel, den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismens 
funktionssätt, inbegripet alla kostnader 
som kommissionen och nämnden ådrar 
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sig för att utföra sin respektive uppgifter 
enligt denna förordning och alla 
eventuella utomobligatoriska 
rättsförhållanden som åligger nämnden 
eller rådet till följd av uppgifterna enligt 
denna förordning. Under inga 
omständigheter får medlemsstatens eller 
unionens budgetar tas i anspråk för att 
täcka dessa kostnader och skulder.

Or. en

Ändringsförslag 135
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mot bakgrund av nämndens uppdrag 
och rekonstruktionsmålen, till vilket även 
hör skyddet av offentliga medel, bör 
nämndens verksamhet finansieras av 
instituten i de deltagande medlemsstaterna.

(20) Mot bakgrund av nämndens uppdrag 
och rekonstruktionsmålen, till vilket även 
hör skyddet av offentliga medel, bör 
nämndens verksamhet finansieras av 
instituten i de deltagande medlemsstaterna.
Dessa institut bör under inga 
omständigheter lämna extraordinära 
årliga bidrag för administrativa utgifter 
och bör inte åläggas att bidra till sina 
nationella rekonstruktionsmyndigheters 
budgetar.

Or. en

Ändringsförslag 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) BRRD-direktivet bör styra 
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återhämtnings- och 
rekonstruktionsplanering, tidigt 
ingripande, villkor och principer för 
rekonstruktion liksom den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismens användning 
av rekonstruktionsverktyg. Det är därför 
lämpligt att denna förordning endast 
täcker de aspekter som krävs för att 
säkerställa att den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen genomför det 
direktivet och att den ytterligare 
finansiering som kan krävs står till dess 
förfogande.

Or. en

Ändringsförslag 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) När det gäller alla aspekter av 
rekonstruktionens beslutsprocess, bör 
nämnden, i förekommande fall 
kommissionen, ersätta de nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ]. De nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ] bör fortsätta att 
genomföra rekonstruktionsordningar som 
nämnden antagit. För att garantera insyn 
och demokratisk kontroll samt att tillvarata 
unionsinstitutionernas rättigheter, bör 
nämnden inför Europaparlamentet och 
rådet vara ansvarig för alla beslut som 
fattats på grundval av detta förslag. Skälen 
om insyn och demokratisk kontroll gör 
också att de nationella parlamenten bör ha 
viss rätt att få information om nämndens 
verksamhet och inleda en dialog med den.

(21) När det gäller alla aspekter av 
rekonstruktionens beslutsprocess, bör 
nämnden samordna de nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ]. De nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ] bör fortsätta att 
genomföra rekonstruktionsordningar som 
nämnden antagit. För att garantera insyn 
och demokratisk kontroll samt att tillvarata 
unionsinstitutionernas rättigheter, bör 
nämnden inför Europaparlamentet och 
rådet vara ansvarig för alla beslut som 
fattats på grundval av detta förslag. Skälen 
om insyn och demokratisk kontroll gör 
också att de nationella parlamenten bör ha 
viss rätt att få information om nämndens 
verksamhet och inleda en dialog med den.

Or. en
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Ändringsförslag 138
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) När det gäller alla aspekter av 
rekonstruktionens beslutsprocess, bör 
nämnden, i förekommande fall 
kommissionen, ersätta de nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ]. De nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ] bör fortsätta att 
genomföra rekonstruktionsordningar som 
nämnden antagit. För att garantera insyn 
och demokratisk kontroll samt att tillvarata 
unionsinstitutionernas rättigheter, bör 
nämnden inför Europaparlamentet och 
rådet vara ansvarig för alla beslut som 
fattats på grundval av detta förslag. Skälen 
om insyn och demokratisk kontroll gör 
också att de nationella parlamenten bör ha 
viss rätt att få information om nämndens 
verksamhet och inleda en dialog med den.

(21) När det gäller alla aspekter av 
rekonstruktionens beslutsprocess som inte 
berör tillhandahållande av nationella 
medel, bör nämnden ersätta de nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ]. De nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ] bör fortsätta att 
genomföra rekonstruktionsordningar som 
nämnden antagit. För att garantera insyn 
och demokratisk kontroll samt att tillvarata 
unionsinstitutionernas rättigheter, bör 
nämnden inför Europaparlamentet och 
rådet vara ansvarig för alla beslut som 
fattats på grundval av detta förslag. Skälen 
om insyn och demokratisk kontroll gör 
också att de nationella parlamenten bör ha 
viss rätt att få information om nämndens 
verksamhet och inleda en dialog med den.

Or. en

Ändringsförslag 139
Peter Simon

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) När det gäller alla aspekter av 
rekonstruktionens beslutsprocess, bör 
nämnden, i förekommande fall 
kommissionen, ersätta de nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ]. De nationella 

(21) När det gäller alla aspekter av 
rekonstruktionens beslutsprocess, bör 
nämnden, i förekommande fall 
kommissionen, ersätta de nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ] för rekonstruktion av de 
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rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ] bör fortsätta att 
genomföra rekonstruktionsordningar som 
nämnden antagit. För att garantera insyn 
och demokratisk kontroll samt att tillvarata 
unionsinstitutionernas rättigheter, bör 
nämnden inför Europaparlamentet och 
rådet vara ansvarig för alla beslut som 
fattats på grundval av detta förslag. Skälen 
om insyn och demokratisk kontroll gör 
också att de nationella parlamenten bör ha 
viss rätt att få information om nämndens 
verksamhet och inleda en dialog med den.

enheter som omfattas av denna 
förordning. De nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ] bör fortsätta att 
genomföra rekonstruktionsordningar som 
nämnden antagit. För att garantera insyn 
och demokratisk kontroll samt att tillvarata 
unionsinstitutionernas rättigheter, bör 
nämnden inför Europaparlamentet och 
rådet vara ansvarig för alla beslut som 
fattats på grundval av detta förslag. Skälen 
om insyn och demokratisk kontroll gör 
också att de nationella parlamenten bör ha 
viss rätt att få information om nämndens 
verksamhet och inleda en dialog med den.

Or. de

Ändringsförslag 140
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) När det gäller alla aspekter av 
rekonstruktionens beslutsprocess, bör 
nämnden, i förekommande fall 
kommissionen, ersätta de nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ]. De nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ] bör fortsätta att 
genomföra rekonstruktionsordningar som 
nämnden antagit. För att garantera insyn 
och demokratisk kontroll samt att tillvarata 
unionsinstitutionernas rättigheter, bör 
nämnden inför Europaparlamentet och 
rådet vara ansvarig för alla beslut som 
fattats på grundval av detta förslag. Skälen 
om insyn och demokratisk kontroll gör 
också att de nationella parlamenten bör ha 
viss rätt att få information om nämndens 
verksamhet och inleda en dialog med den.

(21) När det gäller alla aspekter av 
rekonstruktionens beslutsprocess, bör 
nämnden, i förekommande fall 
kommissionen, ersätta de nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts
enligt direktiv [ ]. De nationella 
rekonstruktionsmyndigheter som utsetts 
enligt direktiv [ ] bör fortsätta att 
genomföra rekonstruktionsordningar som 
nämnden antagit. För att garantera insyn 
och demokratisk kontroll samt att tillvarata 
unionsinstitutionernas rättigheter, bör 
nämnden inför Europaparlamentet och 
rådet vara ansvarig för alla beslut som 
fattats på grundval av detta förslag i den 
mån den inte planerat och/eller agerat i 
enlighet med specifika instruktioner från 
kommissionen. Skälen om insyn och 
demokratisk kontroll gör också att de 
nationella parlamenten bör ha viss rätt att 
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få information om nämndens verksamhet 
och inleda en dialog med den.

Or. en

Ändringsförslag 141
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att säkra ett enhetligt 
tillvägagångssätt för institut och 
koncerner bör nämnden ges befogenhet att 
upprätta rekonstruktionsplaner för sådana 
institut och koncerner. Nämnden bör 
bedöma om institut och koncerner kan 
rekonstrueras, och vidta åtgärder för att 
undanröja eventuella hinder för 
rekonstruktion. Nämnden bör kräva att 
nationella rekonstruktionsmyndigheter 
vidtar lämpliga åtgärder för att undanröja 
rekonstruktionshinder, i syfte att säkra 
enhetlighet och att de berörda instituten 
kan rekonstrueras.

(23) Med tanke på hur känslig den 
information är som behöver tas med i 
rekonstruktionsplanerna bör nämnden
inte ges befogenhet att upprätta 
rekonstruktionsplaner för sådana institut 
och koncerner. Det bör vara de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna som 
upprättar rekonstruktionsplaner för de
berörda kreditinstituten och koncernerna.

Or. en

Motivering

I linje med ändringsförslagen till artikel 7 och med tanke på hur känslig den information är 
som behöver tas med i rekonstruktionsplanerna måste dessa upprättas av de berörda 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna. Nämnden bör endast ta emot den information som 
krävs för att uppfylla sina uppgifter enligt denna förordning. Konfidentiell eller känslig 
affärsinformation från ett kreditinstitut får inte lämnas till nämnden.

Ändringsförslag 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att säkra ett enhetligt 
tillvägagångssätt för institut och koncerner 
bör nämnden ges befogenhet att upprätta
rekonstruktionsplaner för sådana institut 
och koncerner. Nämnden bör bedöma om 
institut och koncerner kan rekonstrueras, 
och vidta åtgärder för att undanröja 
eventuella hinder för rekonstruktion.
Nämnden bör kräva att nationella 
rekonstruktionsmyndigheter vidtar 
lämpliga åtgärder för att undanröja 
rekonstruktionshinder, i syfte att säkra 
enhetlighet och att de berörda instituten 
kan rekonstrueras.

(23) För att säkra ett enhetligt 
tillvägagångssätt för institut och koncerner 
bör nämnden ges befogenhet att samordna 
upprättandet av rekonstruktionsplaner för 
sådana institut och koncerner. Nämnden 
bör bedöma om institut och koncerner kan 
rekonstrueras, och vidta åtgärder för att 
undanröja eventuella hinder för 
rekonstruktion. Nämnden bör kräva att 
nationella rekonstruktionsmyndigheter 
vidtar lämpliga åtgärder för att undanröja 
rekonstruktionshinder, i syfte att säkra 
enhetlighet och att de berörda instituten 
kan rekonstrueras.

Or. en

Ändringsförslag 143
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att säkra ett enhetligt 
tillvägagångssätt för institut och koncerner 
bör nämnden ges befogenhet att upprätta 
rekonstruktionsplaner för sådana institut 
och koncerner. Nämnden bör bedöma om 
institut och koncerner kan rekonstrueras, 
och vidta åtgärder för att undanröja 
eventuella hinder för rekonstruktion.
Nämnden bör kräva att nationella 
rekonstruktionsmyndigheter vidtar 
lämpliga åtgärder för att undanröja 
rekonstruktionshinder, i syfte att säkra 
enhetlighet och att de berörda instituten 
kan rekonstrueras.

(23) För att säkra ett enhetligt 
tillvägagångssätt för institut och koncerner 
bör nämnden ges befogenhet att upprätta 
rekonstruktionsplaner för sådana institut 
och koncerner. Nämnden bör bedöma om 
institut och koncerner kan rekonstrueras, 
och vidta åtgärder för att undanröja 
eventuella hinder för rekonstruktion.
Nämnden bör kräva att nationella 
rekonstruktionsmyndigheter vidtar 
lämpliga åtgärder för att undanröja 
rekonstruktionshinder, i syfte att säkra 
enhetlighet och att de berörda instituten 
kan rekonstrueras. Med tanke på att den 
typ av information som ingår i 
rekonstruktionsplanerna är 
institutspecifik och konfidentiell bör 
beslut avseende upprättande och 
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bedömning av rekonstruktionsplaner och 
vidtagande av lämpliga åtgärder endast 
fattas av nämnden vid dess verkställande 
möten.

Or. en

Ändringsförslag 144
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att säkra ett enhetligt 
tillvägagångssätt för institut och koncerner 
bör nämnden ges befogenhet att upprätta 
rekonstruktionsplaner för sådana institut 
och koncerner. Nämnden bör bedöma om 
institut och koncerner kan rekonstrueras, 
och vidta åtgärder för att undanröja 
eventuella hinder för rekonstruktion.
Nämnden bör kräva att nationella 
rekonstruktionsmyndigheter vidtar 
lämpliga åtgärder för att undanröja 
rekonstruktionshinder, i syfte att säkra 
enhetlighet och att de berörda instituten 
kan rekonstrueras.

(23) För att säkra ett enhetligt 
tillvägagångssätt för institut och koncerner 
bör nämnden vid sina verkställande möten
ges befogenhet att upprätta 
rekonstruktionsplaner för sådana institut 
och koncerner. Nämnden bör bedöma om 
institut och koncerner kan rekonstrueras, 
och vidta åtgärder för att undanröja 
eventuella hinder för rekonstruktion.
Nämnden bör kräva att nationella 
rekonstruktionsmyndigheter vidtar 
lämpliga åtgärder för att undanröja 
rekonstruktionshinder, i syfte att säkra 
enhetlighet och att de berörda instituten 
kan rekonstrueras.

Or. en

Ändringsförslag 145
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Rekonstruktionsplanerna bör 
beakta effekterna på de anställda och bör 
innehålla förfaranden för att informera 
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och samråda med de anställda eller deras 
företrädare under hela 
rekonstruktionsprocessen. I tillämpliga 
fall bör kollektivavtal eller andra 
arrangemang som tillhandahålls av 
arbetsmarknadens parter respekteras i 
detta avseende. Rekonstruktionsplanerna, 
inbegripet eventuella uppdateringar av 
dessa, bör så snart de är färdiga meddelas 
de anställda eller deras företrädare.

Or. en

Ändringsförslag 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Globalt systemviktiga institut och 
andra systemviktiga institut är till sin 
natur inte förenliga med en effektiv och 
solid marknadsekonomi, bland annat 
eftersom de åtnjuter stora implicita 
subventioner, och även då 
rekonstruktionsverktyg används finns 
risken kvar att de inte kan rekonstrueras 
utan att offentliga medel sätts in. 
Förebyggande åtgärder från nämnden 
inom en rimlig tid, inbegripet en 
avgörande minskning av deras storlek, 
sammanlänkning och komplexitet, är 
därför absolut nödvändiga.

Or. en

Ändringsförslag 147
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Den gemensamma 
rekonstruktionsmekanism bör bygga på 
direktiv [] och den gemensamma 
tillsynsmekanismen. Därför bör nämnden 
ha befogenhet att ingripa på ett tidigt 
stadium, när ett instituts ekonomiska 
ställning eller solvens försämras. De 
uppgifter som de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna eller ECB 
på detta stadium lämnar till nämnden är 
viktiga, för att den ska kunna avgöra vilka 
åtgärder som den kan vidta för att 
förbereda det berörda institutets 
rekonstruktion.

(25) Den gemensamma 
rekonstruktionsmekanism bör bygga på 
direktiv [] och den gemensamma 
tillsynsmekanismen. Därför bör nämnden 
ha tillåtelse att ingripa på ett tidigt stadium, 
när ett instituts ekonomiska ställning eller 
solvens försämras. De uppgifter som de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
eller ECB på detta stadium lämnar till 
nämnden är viktiga, för att den ska kunna 
avgöra vilka åtgärder som den kan vidta för 
att förbereda det berörda institutets 
rekonstruktion.

Or. en

Ändringsförslag 148
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Den gemensamma 
rekonstruktionsmekanism bör bygga på 
direktiv [] och den gemensamma 
tillsynsmekanismen. Därför bör nämnden 
ha befogenhet att ingripa på ett tidigt 
stadium, när ett instituts ekonomiska 
ställning eller solvens försämras. De 
uppgifter som de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna eller ECB 
på detta stadium lämnar till nämnden är 
viktiga, för att den ska kunna avgöra vilka 
åtgärder som den kan vidta för att 
förbereda det berörda institutets 
rekonstruktion.

(25) Den gemensamma 
rekonstruktionsmekanism bör bygga på 
direktiv [] och den gemensamma 
tillsynsmekanismen. Därför bör nämnden 
ha befogenhet att ingripa på ett tidigt 
stadium, när ett instituts ekonomiska 
ställning eller solvens försämras. De 
uppgifter som ECB på detta stadium 
lämnar till nämnden är viktiga, för att den 
ska kunna avgöra vilka åtgärder som den 
kan vidta för att förbereda det berörda 
institutets rekonstruktion.

Or. en
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Ändringsförslag 149
Peter Simon

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Den gemensamma 
rekonstruktionsmekanism bör bygga på 
direktiv [] och den gemensamma 
tillsynsmekanismen. Därför bör nämnden 
ha befogenhet att ingripa på ett tidigt 
stadium, när ett instituts ekonomiska 
ställning eller solvens försämras. De 
uppgifter som de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna eller ECB 
på detta stadium lämnar till nämnden är 
viktiga, för att den ska kunna avgöra vilka 
åtgärder som den kan vidta för att 
förbereda det berörda institutets 
rekonstruktion.

(25) Den gemensamma 
rekonstruktionsmekanism grundas på 
direktiv [] och den gemensamma 
tillsynsmekanismen. Därför bör nämnden 
ha befogenhet att ingripa på ett tidigt 
stadium, när ett instituts ekonomiska 
ställning eller solvens försämras. De 
uppgifter som de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna eller ECB 
på detta stadium lämnar till nämnden är 
viktiga, för att den ska kunna avgöra vilka 
åtgärder som den kan vidta för att 
förbereda det berörda institutets 
rekonstruktion.

Or. de

Ändringsförslag 150
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att minimera störningar av 
finansmarknaden och ekonomin bör 
rekonstruktionsprocessen genomföras 
snabbt. Kommissionen bör under hela 
rekonstruktionsförfarandet ha tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter för att kunna 
fatta ett välgrundat beslut under 
rekonstruktionsprocessen. Om 
kommissionen beslutar att ett institut ska 
rekonstrueras, bör nämnden omedelbart 
anta en rekonstruktionsordning som 
närmare fastställer vilka 
rekonstruktionsverktyg och 

(27) För att minimera störningar av 
finansmarknaden och ekonomin bör 
rekonstruktionsprocessen genomföras 
snabbt. Kommissionen bör inte ha någon 
ledande roll i rekonstruktionsprocessen 
och bör inte ha befogenhet att besluta om 
att ett kreditinstitut ska rekonstrueras.
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rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas och användningen av 
finansieringsarrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 151
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att minimera störningar av 
finansmarknaden och ekonomin bör 
rekonstruktionsprocessen genomföras 
snabbt. Kommissionen bör under hela 
rekonstruktionsförfarandet ha tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter för att kunna 
fatta ett välgrundat beslut under 
rekonstruktionsprocessen. Om
kommissionen beslutar att ett institut ska 
rekonstrueras, bör nämnden omedelbart 
anta en rekonstruktionsordning som 
närmare fastställer vilka 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas och användningen av 
finansieringsarrangemang.

(27) För att minimera störningar av 
finansmarknaden och ekonomin bör 
rekonstruktionsprocessen genomföras 
snabbt. Kommissionen bör under hela 
rekonstruktionsförfarandet ha tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter för
tillämpningen av statsstödsregler och för 
bedömningen av effekterna på den inre 
marknaden som helhet, inbegripet på 
medlemsstater eller företag som är 
berörda men inte deltar i den 
gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen. Om ECB
beslutar att ett institut ska rekonstrueras, 
bör nämnden omedelbart anta en 
rekonstruktionsordning som närmare 
fastställer vilka rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas och användningen av 
finansieringsarrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att minimera störningar av 
finansmarknaden och ekonomin bör 
rekonstruktionsprocessen genomföras 
snabbt. Kommissionen bör under hela 
rekonstruktionsförfarandet ha tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter för att kunna 
fatta ett välgrundat beslut under 
rekonstruktionsprocessen. Om
kommissionen beslutar att ett institut ska 
rekonstrueras, bör nämnden omedelbart 
anta en rekonstruktionsordning som 
närmare fastställer vilka 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas och användningen av 
finansieringsarrangemang.

(27) För att minimera störningar av 
finansmarknaden och ekonomin bör 
rekonstruktionsprocessen genomföras 
snabbt. Nämnden bör under hela 
rekonstruktionsförfarandet ha tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter för att kunna 
fatta ett välgrundat beslut under 
rekonstruktionsprocessen. Om ECB
beslutar att ett institut ska rekonstrueras, 
bör nämnden omedelbart tillsammans med 
hemlandets nationella 
rekonstruktionsmyndigheter anta en 
rekonstruktionsordning som närmare 
fastställer vilka rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas och användningen av 
finansieringsarrangemang.

Or. en

Ändringsförslag 153
Peter Simon

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att minimera störningar av 
finansmarknaden och ekonomin bör 
rekonstruktionsprocessen genomföras 
snabbt. Kommissionen bör under hela 
rekonstruktionsförfarandet ha tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter för att kunna 
fatta ett välgrundat beslut under 
rekonstruktionsprocessen. Om 
kommissionen beslutar att ett institut ska 
rekonstrueras, bör nämnden omedelbart 
anta en rekonstruktionsordning som 
närmare fastställer vilka 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas och användningen av 

(27) För att minimera störningar av 
finansmarknaden och ekonomin bör 
rekonstruktionsprocessen genomföras 
snabbt. Insättare bör få tillgång till 
åtminstone de garanterade insättningarna 
så snart som möjligt, och senast inom den 
tidsfrist som insättare får tillgång till 
garanterade insättningar i samband med 
normala insolvensförfaranden i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv [ ] om insättningsgarantisystem.
Kommissionen bör under hela 
rekonstruktionsförfarandet ha tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter för att kunna 
fatta ett välgrundat beslut under 
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finansieringsarrangemang. rekonstruktionsprocessen. Om 
kommissionen beslutar att ett institut ska 
rekonstrueras, bör nämnden omedelbart 
anta en rekonstruktionsordning som 
närmare fastställer vilka 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas och användningen av 
finansieringsarrangemang. Nämnden bör 
nära samarbeta med ECB, de behöriga 
nationella myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna samt 
insättningsgarantisystemen.

Or. de

Ändringsförslag 154
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att minimera störningar av 
finansmarknaden och ekonomin bör 
rekonstruktionsprocessen genomföras 
snabbt. Kommissionen bör under hela 
rekonstruktionsförfarandet ha tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter för att kunna 
fatta ett välgrundat beslut under 
rekonstruktionsprocessen. Om 
kommissionen beslutar att ett institut ska 
rekonstrueras, bör nämnden omedelbart 
anta en rekonstruktionsordning som 
närmare fastställer vilka 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas och användningen av 
finansieringsarrangemang.

(27) För att minimera störningar av 
finansmarknaden och ekonomin bör 
rekonstruktionsprocessen genomföras 
snabbt. Kommissionen bör under hela 
rekonstruktionsförfarandet ha tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter för att kunna 
fatta ett välgrundat beslut under 
rekonstruktionsprocessen. Om 
kommissionen beslutar att anta förslaget 
till beslut som utarbetats av nämnden om 
att ett institut ska rekonstrueras, bör 
nämnden omedelbart anta en 
rekonstruktionsordning som närmare 
fastställer vilka rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas och användningen av 
finansieringsarrangemang.

Or. en
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Ändringsförslag 155
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att minimera störningar av 
finansmarknaden och ekonomin bör 
rekonstruktionsprocessen genomföras 
snabbt. Kommissionen bör under hela 
rekonstruktionsförfarandet ha tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter för att kunna 
fatta ett välgrundat beslut under 
rekonstruktionsprocessen. Om 
kommissionen beslutar att ett institut ska 
rekonstrueras, bör nämnden omedelbart 
anta en rekonstruktionsordning som 
närmare fastställer vilka 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas och användningen av 
finansieringsarrangemang.

(27) För att minimera störningar av 
finansmarknaden och ekonomin bör 
rekonstruktionsprocessen genomföras 
snabbt. Kommissionen bör under hela 
rekonstruktionsförfarandet ha tillgång till 
alla nödvändiga uppgifter för att kunna 
fatta ett välgrundat beslut under 
rekonstruktionsprocessen. Om 
kommissionen på rekommendation av 
nämnden beslutar att anta förslaget till 
beslut som utarbetats av nämnden om att
ett institut ska rekonstrueras, bör nämnden 
omedelbart anta en rekonstruktionsordning
i enlighet med rekommendationen som 
närmare fastställer vilka 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter som ska 
användas och användningen av 
finansieringsarrangemang.

Or. en

Motivering

Kommissionen har rätt att få tillgång till informationen genom att delta fullt ut i nämnden.
Det ska vara nämnden, såsom en separat juridisk enhet, som ska följa varje enskild person 
och det ska vara nämnden, såsom ett oberoende organ som inrättats i detta syfte, som ska 
fatta de avgörande beslutet om behovet att rekonstruera ett institut. Kommissionen ska 
ansvara för det formella beslutet så att unionens fördrag följs.

Ändringsförslag 156
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Likvidation av ett institut på obestånd 
kan med normala insolvensförfaranden 
äventyra den finansiella stabiliteten, 
tillhandahållandet av vitala tjänster och 
inverka på insättarskyddet. I sådana fall 
ligger användning av 
rekonstruktionsverktyg i det allmänna 
intresset. Målet med rekonstruktion bör 
därför vara att säkerställa fortsatta vitala 
finansiella tjänster, värna om det 
finansiella systemets stabilitet, skydda 
insättarna och begränsa överdrivet 
risktagande genom att minimera att institut 
på obestånd förlitar sig på offentligt 
finansiellt stöd.

(28) Likvidation av ett institut på obestånd 
kan med normala insolvensförfaranden 
äventyra den finansiella stabiliteten, 
tillhandahållandet av vitala tjänster och 
inverka på insättarskyddet. I sådana fall 
ligger användning av 
rekonstruktionsverktyg i det allmänna 
intresset. Målet med rekonstruktion bör 
därför vara att säkerställa fortsatta vitala 
finansiella tjänster, värna om det 
finansiella systemets stabilitet, begränsa
den moraliska risken genom att minimera 
att institut på obestånd förlitar sig på 
offentligt finansiellt stöd, att skydda 
insättarna och bidra till hållbar och 
balanserad ekonomisk tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 157
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Emellertid bör en avveckling av ett 
institut på obestånd genom normala 
insolvensförfaranden alltid övervägas, 
innan beslut fattas om att driva institutet 
vidare. Ett insolvent institut bör i största 
möjliga utsträckning drivas vidare med 
användning av privata medel. Detta kan 
antingen ske genom försäljning till eller 
sammanslagning med en privat köpare, 
genom att institutets skulder skrivs ned 
eller dess skulder omvandlas till aktier för 
en rekapitalisering.

(29) Emellertid bör en avveckling av ett 
institut på obestånd genom normala 
insolvensförfaranden alltid övervägas, 
innan beslut fattas om att driva institutet 
vidare. Ett insolvent institut får i största 
möjliga utsträckning drivas vidare med 
användning av privata medel i syfte att 
bevara den finansiella stabiliteten. Detta 
kan antingen ske genom försäljning till 
eller sammanslagning med en privat 
köpare, genom att institutets skulder skrivs 
ned eller dess skulder omvandlas till aktier 
för en rekapitalisering.

Or. en
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Ändringsförslag 158
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Den rådande ekonomiska krisen 
orsakades i huvudsak av finansbranschen 
där många aktörer blivit för stora för att 
gå omkull och måste rättas med privata 
medel. I bjärt kontrast med 
marknadsekonomins logik socialiserades 
förluster och privatiserades vinster. Man 
måste erinra sig om att finansinstitutens 
huvudsakliga roll är att slussa 
besparingar vidare till produktiva 
investeringar. I takt med att olika 
"giftiga" finansinstrument och 
tveksamma affärsmetoder uppfunnits och 
till exempel dragit med sig orimligt höga 
vinstmål har denna roll trängts undan till 
förmån för kortsiktig vinstmaximering 
med begränsat mervärde för samhället.
Det är därför absolut nödvändigt att 
reducera finanssektorn till sina 
basfunktioner. Institut som har nått en 
storlek och en grad av sammanlänkning 
som sannolikt kommer att förorsaka ett 
systemhot mot ekonomins funktionssätt i 
enskilda medlemsstater eller EU som 
helhet bör således lösas upp eftersom 
detta på lång sikt kommer att leda till en 
mer balanserad och hållbar tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 159
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) När kommissionen och nämnden 
använder rekonstruktionsverktyg och 
utövar rekonstruktionsbefogenheter bör de 
tillse att aktieägare och borgenärer bär en 
rimlig del av förlusterna, att ledningen byts 
ut, att institutets rekonstruktionskostnader 
minimeras och att alla borgenärer med 
samma förmånsrätt behandlas lika.

(30) När kommissionen och nämnden 
använder rekonstruktionsverktyg och 
utövar rekonstruktionsbefogenheter bör de 
tillse att aktieägare och borgenärer bär en 
rimlig del av förlusterna, att ledningen byts 
ut eller att ytterligare särskilda förvaltare 
tillsätts, att institutets 
rekonstruktionskostnader minimeras och 
att alla borgenärer med samma förmånsrätt 
behandlas lika.

Or. en

Ändringsförslag 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) När kommissionen och nämnden
använder rekonstruktionsverktyg och 
utövar rekonstruktionsbefogenheter bör de 
tillse att aktieägare och borgenärer bär en 
rimlig del av förlusterna, att ledningen byts 
ut, att institutets rekonstruktionskostnader 
minimeras och att alla borgenärer med 
samma förmånsrätt behandlas lika.

(30) När nämnden och nationella 
myndigheter använder 
rekonstruktionsverktyg och utövar 
rekonstruktionsbefogenheter bör de tillse 
att aktieägare och borgenärer bär en rimlig 
del av förlusterna, att ledningen byts ut, att 
institutets rekonstruktionskostnader 
minimeras och att alla borgenärer med 
samma förmånsrätt behandlas lika.

Or. en

Ändringsförslag 161
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Begränsandet av aktieägares och 
borgenärers rättigheter bör följa 
artikel 52 i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. Rekonstruktionsverktyg bör 
därför bara tillämpas på de institut som är 
eller sannolikt kommer att hamna på 
obestånd, och bara om det är nödvändigt 
för att tillgodose det allmänna intresset av 
finansiell stabilitet. I synnerhet bör 
rekonstruktionsverktyg tillämpas om 
institutet inte kan avvecklas genom 
normala insolvensförfaranden och utan 
att destabilisera det finansiella systemet, 
om åtgärderna krävs för att trygga en 
snabb överlåtelse och upprätthålla 
systemviktiga funktioner, samt om det inte 
finns några rimliga utsikter till andra 
alternativa privata lösningar, inklusive 
kapitaltillskott från befintliga aktieägare 
eller någon tredje part, tillräckligt för att 
återställa institutets bärkraft.

(31) Rekonstruktionsverktyg bör därför 
bara tillämpas på de institut som är eller 
sannolikt kommer att hamna på obestånd,
eller på institut som nått en kritisk storlek
och endast om det är nödvändigt att för att 
tillgodose det allmänna intresset av 
finansiell stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 162
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Inskränkandet av äganderätten bör inte 
vara oproportionerligt. Påverkas 
följaktligen aktieägare och borgenärer, bör 
de inte drabbas av större förluster än vad 
de skulle ha burit om institutet hade 
avvecklats vid den tidpunkt då 
rekonstruktionsbeslutet fattas. Om delar av 
tillgångarna i ett institut under 
rekonstruktion överlåts till en privat köpare 
eller en brobank, bör institutets återstående 
del avvecklas genom normala 

(32) Inskränkandet av äganderätten bör inte 
vara oproportionerligt och bör alltid ske 
för att skydda allmänintresset. Påverkas 
följaktligen aktieägare och borgenärer, bör 
de inte drabbas av större förluster än vad 
de skulle ha burit om institutet hade 
avvecklats vid den tidpunkt då 
rekonstruktionsbeslutet fattas. Om delar av 
tillgångarna i ett institut under 
rekonstruktion överlåts till en privat köpare 
eller en brobank, bör institutets återstående 
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insolvensförfaranden. Aktieägare och 
borgenärer som blir föremål för institutets 
rekonstruktionsförfaranden bör skyddas, 
genom att vid rekonstruktionen vara 
berättigade att för sina fordringar inte få ut 
mindre än vad de hade fått ut om hela 
institutet hade avvecklats genom normala 
insolvensförfaranden.

del avvecklas genom normala 
insolvensförfaranden. Aktieägare och 
borgenärer som blir föremål för institutets 
rekonstruktionsförfaranden bör skyddas, 
genom att vid rekonstruktionen vara 
berättigade att för sina fordringar inte få ut 
mindre än vad de hade fått ut om hela 
institutet hade avvecklats genom normala 
insolvensförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 163
Peter Simon

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Inskränkandet av äganderätten bör inte 
vara oproportionerligt. Påverkas 
följaktligen aktieägare och borgenärer, bör 
de inte drabbas av större förluster än vad 
de skulle ha burit om institutet hade 
avvecklats vid den tidpunkt då 
rekonstruktionsbeslutet fattas. Om delar av 
tillgångarna i ett institut under 
rekonstruktion överlåts till en privat köpare 
eller en brobank, bör institutets återstående 
del avvecklas genom normala 
insolvensförfaranden. Aktieägare och 
borgenärer som blir föremål för institutets 
rekonstruktionsförfaranden bör skyddas, 
genom att vid rekonstruktionen vara 
berättigade att för sina fordringar inte få ut 
mindre än vad de hade fått ut om hela 
institutet hade avvecklats genom normala 
insolvensförfaranden.

(32) Inskränkandet av äganderätten bör inte 
vara oproportionerligt. Påverkas 
följaktligen aktieägare och borgenärer, bör 
de inte drabbas av större förluster än vad 
de skulle ha burit om institutet hade 
avvecklats vid den tidpunkt då 
rekonstruktionsbeslutet fattas. Om delar av 
tillgångarna i ett institut under 
rekonstruktion överlåts till en privat köpare 
eller en brobank, bör institutets återstående 
del avvecklas genom normala 
insolvensförfaranden. Aktieägare och 
borgenärer som blir föremål för institutets 
rekonstruktionsförfaranden bör skyddas, 
genom att vid rekonstruktionen vara 
berättigade att för sina fordringar inte få ut 
mindre än vad de hade fått ut om hela 
institutet hade avvecklats genom normala 
insolvensförfaranden. När befogenheterna 
utnyttjas att omvandla till aktiekapital 
enligt skuldnedskrivningsverktyget bör 
hänsyn tas till det berörda institutets 
juridiska form, eftersom en omvandling 
av fordringar eller skuldinstrument till 
aktiekapital inte är meningsfull för till 
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exempel kooperativa banker.

Or. de

Motivering

Institutets juridiska form kan innebära att en omvandling av fordringar eller skuldinstrument 
till aktiekapital inte är möjligt eftersom andelarna (t.ex. andelar i kooperativ) inte är 
fungibla.

Ändringsförslag 164
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Det är viktigt att förlusterna fastställs, 
när institutet har kommit på obestånd.
Vägledande för värderingen av sådana 
instituts tillgångar och skulder bör vara 
deras marknadsvärde när 
rekonstruktionsverktygen används och i 
den mån marknaderna fungerar väl. Vid 
icke fungerande marknader kan 
värderingen utgå från tillgångarnas och 
skuldernas vederbörligen motiverade 
långsiktiga ekonomiska värde. I 
brådskande fall bör nämnden kunna 
genomföra en snabb preliminär värdering 
av tillgångar och skulder i ett institut på 
obestånd, som bör gälla tills en oberoende 
värdering görs.

(34) Det är viktigt att förlusterna fastställs, 
när institutet har kommit på obestånd.
Vägledande för värderingen av sådana 
instituts tillgångar och skulder bör vara 
deras marknadsvärde när 
rekonstruktionsverktygen används och i 
den mån marknaderna fungerar effektivt.
Vid icke fungerande marknader kan 
värderingen utgå från tillgångarnas och 
skuldernas vederbörligen motiverade 
långsiktiga ekonomiska värde. I 
brådskande fall bör nämnden kunna 
genomföra en snabb preliminär värdering 
av tillgångar och skulder i ett institut på 
obestånd, som bör gälla tills en oberoende 
värdering görs.

Or. nl

Ändringsförslag 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kommissionen bör tillhandahålla en 
ram för rekonstruktionsinsatsen som beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet 
och bör kunna välja alla nödvändiga 
rekonstruktionsverktyg. Inom detta klara 
och tydliga ramverk bör nämnden besluta 
om den närmare rekonstruktionsordningen.
I de relevanta rekonstruktionsverktygen 
bör försäljnings-, broinstituts-, 
skuldnedskrivnings- och 
avskiljandeverktyget ingå, som även 
föreskrivs i direktiv []. Ramen bör också 
göra det möjligt att bedöma om villkoren 
för nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.

(36) Nämnden tillsammans med 
nationella rekonstruktionsmyndigheter
bör tillhandahålla en ram för 
rekonstruktionsinsatsen som beror på 
omständigheterna i det enskilda fallet och 
bör kunna välja alla nödvändiga 
rekonstruktionsverktyg. Inom detta klara 
och tydliga ramverk bör nämnden besluta 
om den närmare rekonstruktionsordningen.
I de relevanta rekonstruktionsverktygen 
bör försäljnings-, broinstituts-, 
skuldnedskrivnings- och 
avskiljandeverktyget ingå, som även 
föreskrivs i direktiv []. Ramen bör också 
göra det möjligt att bedöma om villkoren 
för nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 166
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kommissionen bör tillhandahålla en 
ram för rekonstruktionsinsatsen som beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet 
och bör kunna välja alla nödvändiga 
rekonstruktionsverktyg. Inom detta klara 
och tydliga ramverk bör nämnden besluta 
om den närmare rekonstruktionsordningen.
I de relevanta rekonstruktionsverktygen 
bör försäljnings-, broinstituts-, 
skuldnedskrivnings- och 
avskiljandeverktyget ingå, som även 
föreskrivs i direktiv []. Ramen bör också 
göra det möjligt att bedöma om villkoren 
för nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.

(36) Nämnden bör tillhandahålla en ram 
för rekonstruktionsinsatsen som sker i 
enlighet med rekonstruktionsplanerna för 
de berörda enheterna och som beror på 
omständigheterna i det enskilda fallet och 
bör kunna välja alla nödvändiga 
rekonstruktionsverktyg. Inom detta klara 
och tydliga ramverk bör nämnden besluta 
om den närmare rekonstruktionsordningen.
I de relevanta rekonstruktionsverktygen 
bör försäljnings-, broinstituts-, 
skuldnedskrivnings- och 
avskiljandeverktyget ingå, som även 
föreskrivs i direktiv []. Ramen bör också 
göra det möjligt att bedöma om villkoren 



AM\1006888SV.doc 63/182 PE521.747v01-00

SV

för nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 167
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kommissionen bör tillhandahålla en 
ram för rekonstruktionsinsatsen som beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet 
och bör kunna välja alla nödvändiga 
rekonstruktionsverktyg. Inom detta klara 
och tydliga ramverk bör nämnden besluta 
om den närmare rekonstruktionsordningen.
I de relevanta rekonstruktionsverktygen 
bör försäljnings-, broinstituts-, 
skuldnedskrivnings- och 
avskiljandeverktyget ingå, som även 
föreskrivs i direktiv []. Ramen bör också 
göra det möjligt att bedöma om villkoren 
för nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.

(36) Kommissionen och rådet bör 
tillhandahålla en ram för 
rekonstruktionsinsatsen som beror på 
omständigheterna i det enskilda fallet och 
bör kunna välja alla nödvändiga 
rekonstruktionsverktyg. Inom detta klara 
och tydliga ramverk bör nämnden besluta 
om den närmare rekonstruktionsordningen.
I de relevanta rekonstruktionsverktygen 
bör försäljnings-, broinstituts-, 
skuldnedskrivnings- och 
avskiljandeverktyget ingå, som även 
föreskrivs i direktiv []. Ramen bör också 
göra det möjligt att bedöma om villkoren 
för nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 168
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kommissionen bör tillhandahålla en 
ram för rekonstruktionsinsatsen som beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet 
och bör kunna välja alla nödvändiga 

(36) Kommissionen, på grundval av ett 
förslag till beslut som nämnden utarbetat,
bör på rekommendation av nämnden
tillhandahålla en ram för 
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rekonstruktionsverktyg. Inom detta klara 
och tydliga ramverk bör nämnden besluta 
om den närmare rekonstruktionsordningen.
I de relevanta rekonstruktionsverktygen 
bör försäljnings-, broinstituts-, 
skuldnedskrivnings- och 
avskiljandeverktyget ingå, som även 
föreskrivs i direktiv []. Ramen bör också 
göra det möjligt att bedöma om villkoren 
för nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.

rekonstruktionsinsatsen som beror på 
omständigheterna i det enskilda fallet och 
bör kunna välja alla nödvändiga 
rekonstruktionsverktyg. Inom detta klara 
och tydliga ramverk bör nämnden besluta 
om den närmare rekonstruktionsordningen.
I de relevanta rekonstruktionsverktygen 
bör försäljnings-, broinstituts-, 
skuldnedskrivnings- och 
avskiljandeverktyget ingå, som även 
föreskrivs i direktiv []. Ramen bör också 
göra det möjligt att bedöma om villkoren 
för nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 169
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Kommissionen bör tillhandahålla en 
ram för rekonstruktionsinsatsen som beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet 
och bör kunna välja alla nödvändiga 
rekonstruktionsverktyg. Inom detta klara 
och tydliga ramverk bör nämnden besluta 
om den närmare rekonstruktionsordningen.
I de relevanta rekonstruktionsverktygen 
bör försäljnings-, broinstituts-, 
skuldnedskrivnings- och 
avskiljandeverktyget ingå, som även 
föreskrivs i direktiv []. Ramen bör också 
göra det möjligt att bedöma om villkoren 
för nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.

(36) Kommissionen bör på 
rekommendation av nämnden
tillhandahålla en ram för 
rekonstruktionsinsatsen som beror på 
omständigheterna i det enskilda fallet och 
bör kunna välja alla nödvändiga 
rekonstruktionsverktyg. Inom detta klara 
och tydliga ramverk bör nämnden besluta 
om den närmare rekonstruktionsordningen.
I de relevanta rekonstruktionsverktygen 
bör försäljnings-, broinstituts-, 
skuldnedskrivnings- och 
avskiljandeverktyget ingå, som även 
föreskrivs i direktiv []. Ramen bör också 
göra det möjligt att bedöma om villkoren 
för nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.

Or. en
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Ändringsförslag 170
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Försäljningsverktyget bör kunna 
möjliggöra en avyttring av institutet eller 
delar av dess verksamhet till en eller flera 
köpare, utan aktieägarnas medgivande.

(37) Försäljningsverktyget bör i enlighet 
med BRRD-direktivet [ ] kunna möjliggöra 
en avyttring av institutet eller delar av dess 
verksamhet till en eller flera köpare, utan 
aktieägarnas medgivande.

Or. en

Ändringsförslag 171
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Avskiljandeverktyget bör ge 
myndigheterna möjlighet att föra över 
förlustbringande eller osäkra tillgångar till 
en separat enhet. Detta verktyg bör bara 
användas i förening med andra verktyg, för 
att förhindra att institutet på obestånd får 
en otillbörlig konkurrensfördel.

(38) Verktyget avskiljande av tillgångar
bör i enlighet med BRRD-direktivet [ ] ge 
myndigheterna möjlighet att föra över 
förlustbringande eller osäkra tillgångar till 
en separat enhet. Detta verktyg bör bara 
användas i förening med andra verktyg, för 
att förhindra att institutet på obestånd får 
en otillbörlig konkurrensfördel.

Or. en

Ändringsförslag 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) En effektiv rekonstruktionsordning (39) En effektiv rekonstruktionsordning 
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bör minimera de kostnader som drabbar 
skattebetalarna för rekonstruktionen av ett 
institut på obestånd. Den bör också 
säkerställa att även stora och systemviktiga 
institut kan rekonstrueras, utan att den 
finansiella stabiliteten äventyras.
Skuldnedskrivningsverktyget uppfyller det 
målet, genom att säkerställa att enhetens 
aktieägare och borgenärer lider relevanta 
förluster och bär en lämplig del av de 
kostnaderna. I detta syfte har rådet för 
finansiell stabilitet rekommenderat att 
lagstadgad befogenhet att skriva ned 
skulder bör ingå i en rekonstruktionsram, 
som ett ytterligare alternativ i förening 
med andra rekonstruktionsverktyg.

bör minimera de kostnader som drabbar 
skattebetalarna för rekonstruktionen av ett 
institut på obestånd. Den bör också 
säkerställa att även stora och systemviktiga 
institut kan rekonstrueras, utan att den 
finansiella stabiliteten äventyras.
Skuldnedskrivningsverktyget uppfyller det 
målet, genom att säkerställa att enhetens 
aktieägare och borgenärer lider relevanta 
förluster och bär en lämplig del av de 
kostnaderna. I detta syfte har rådet för 
finansiell stabilitet rekommenderat att 
lagstadgad befogenhet att skriva ned 
skulder bör ingå i en rekonstruktionsram, 
som ett förstahandsverktyg i förening med 
andra rekonstruktionsverktyg.

Or. en

Ändringsförslag 173
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För att säkerställa tillräcklig 
flexibilitet att fördela förluster mellan 
borgenärer under en rad olika 
omständigheter, är det lämpligt att 
skuldnedskrivningsverktyget kan användas 
både när syftet är att rekonstruera institutet 
på obestånd som en verksamhet i fortsatt 
drift (om det är realistiskt att återställa 
institutets bärkraft), och när systemviktiga 
tjänster överförs till ett broinstitut medan 
driften i institutets övriga verksamhet 
upphör och avvecklas.

(40) För att säkerställa tillräcklig 
flexibilitet att fördela förluster mellan 
borgenärer under en rad olika 
omständigheter, i enlighet med BRRD-
direktivet [ ] är det lämpligt att 
skuldnedskrivningsverktyget kan användas 
både när syftet är att rekonstruera institutet 
på obestånd som en verksamhet i fortsatt 
drift (om det är realistiskt att återställa 
institutets bärkraft), och när systemviktiga 
tjänster överförs till ett broinstitut medan 
driften i institutets övriga verksamhet 
upphör och avvecklas.

Or. en
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Ändringsförslag 174
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Om skuldnedskrivningsverktyget 
används för att återställa kapitalet i 
institutet på obestånd för att möjliggöra 
fortsatt drift, bör en rekonstruktion genom
skuldnedskrivning alltid åtföljas av ett 
utbyte av ledningen och en påföljande 
omstrukturering av institutet och dess 
verksamhet på ett sätt som åtgärdar 
orsakerna till dess obestånd.
Rekonstruktionen bör åstadkommas genom 
att en plan för omorganisering av 
verksamheten genomförs.

(41) Om skuldnedskrivningsverktyget 
används för att återställa kapitalet i 
institutet på obestånd för att möjliggöra 
fortsatt drift, i enlighet med 
BRRD-direktivet [ ], bör en rekonstruktion 
genom skuldnedskrivning alltid åtföljas av 
ett utbyte av ledningen och en påföljande 
omstrukturering av institutet och dess 
verksamhet på ett sätt som åtgärdar 
orsakerna till dess obestånd.
Rekonstruktionen bör åstadkommas genom 
att en plan för omorganisering av 
verksamheten genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 175
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Det är inte lämpligt att använda 
skuldnedskrivningsverktyget på fordringar 
som är säkrade genom inteckningar, panter 
eller andra garantier. För att säkerställa att 
skuldnedskrivningsverktyget är effektivt 
och ändamålsenligt är det dock önskvärt att 
det kan tillämpas på så stor del av 
skulderna utan säkerhet som möjligt.
Skuldnedskrivningsverktyget bör dock inte 
användas på vissa typer av skulder utan 
säkerhet. Med hänvisning till allmän 
ordning och effektiv rekonstruktion bör 
skuldnedskrivningsverktyget inte tillämpas 
på de insättningar som är skyddade enligt 

(42) Det är inte lämpligt att använda 
skuldnedskrivningsverktyget på fordringar 
som är säkrade genom inteckningar, panter 
eller andra garantier, såsom föreskrivs i 
BRRD-direktivet [ ]. För att säkerställa att 
skuldnedskrivningsverktyget är effektivt 
och ändamålsenligt är det dock önskvärt att 
det kan tillämpas på så stor del av 
skulderna utan säkerhet som möjligt.
Skuldnedskrivningsverktyget bör dock inte 
användas på vissa typer av skulder utan 
säkerhet. Med hänvisning till allmän 
ordning och effektiv rekonstruktion bör 
skuldnedskrivningsverktyget inte tillämpas 
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Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/19/EG15, på skulder gentemot 
anställda i institutet på obestånd eller på 
affärsmässiga fordringar som avser varor 
och tjänster som är nödvändiga för 
institutets löpande drift.

på de insättningar som är skyddade enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/19/EG15, på skulder gentemot 
anställda i institutet på obestånd eller på 
affärsmässiga fordringar som avser varor 
och tjänster som är nödvändiga för 
institutets löpande drift.

__________________ __________________
15 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om 
system för garanti av insättningar
(EGT L 135, 31.5.1994, s. 5).

15 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om 
system för garanti av insättningar
(EGT L 135, 31.5.1994, s. 5).

Or. en

Ändringsförslag 176
Nuno Melo

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Det är inte lämpligt att använda 
skuldnedskrivningsverktyget på fordringar 
som är säkrade genom inteckningar, panter 
eller andra garantier. För att säkerställa att 
skuldnedskrivningsverktyget är effektivt 
och ändamålsenligt är det dock önskvärt att 
det kan tillämpas på så stor del av 
skulderna utan säkerhet som möjligt.
Skuldnedskrivningsverktyget bör dock inte 
användas på vissa typer av skulder utan 
säkerhet. Med hänvisning till allmän 
ordning och effektiv rekonstruktion bör 
skuldnedskrivningsverktyget inte tillämpas 
på de insättningar som är skyddade enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/19/EG15, på skulder gentemot 
anställda i institutet på obestånd eller på 
affärsmässiga fordringar som avser varor 
och tjänster som är nödvändiga för 
institutets löpande drift.

(42) Det är inte lämpligt att använda 
skuldnedskrivningsverktyget på fordringar 
som är säkrade genom inteckningar, panter 
eller andra garantier. För att säkerställa att 
skuldnedskrivningsverktyget är effektivt 
och ändamålsenligt är det dock önskvärt att 
det kan tillämpas på så stor del av 
skulderna utan säkerhet som möjligt.
Skuldnedskrivningsverktyget bör dock inte 
användas på vissa typer av skulder utan 
säkerhet Med hänvisning till allmän 
ordning och effektiv rekonstruktion bör 
skuldnedskrivningsverktyget under inga 
omständigheter tillämpas på insättningar, 
oavsett typ eller värde, på skulder 
gentemot anställda i institutet på obestånd 
eller på affärsmässiga fordringar som avser 
varor och tjänster som är nödvändiga för 
institutets löpande drift.

__________________
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15 EGT L 135, 31.5.1994, s. 5–14.

Or. pt

Ändringsförslag 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Det är inte lämpligt att använda 
skuldnedskrivningsverktyget på fordringar 
som är säkrade genom inteckningar, panter 
eller andra garantier. För att säkerställa att 
skuldnedskrivningsverktyget är effektivt 
och ändamålsenligt är det dock önskvärt att 
det kan tillämpas på så stor del av 
skulderna utan säkerhet som möjligt.
Skuldnedskrivningsverktyget bör dock inte 
användas på vissa typer av skulder utan 
säkerhet. Med hänvisning till allmän 
ordning och effektiv rekonstruktion bör 
skuldnedskrivningsverktyget inte tillämpas 
på de insättningar som är skyddade enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/19/EG15, på skulder gentemot 
anställda i institutet på obestånd eller på 
affärsmässiga fordringar som avser varor 
och tjänster som är nödvändiga för 
institutets löpande drift.

(42) Det är inte lämpligt att använda 
skuldnedskrivningsverktyget på fordringar 
som är säkrade genom inteckningar, panter 
eller andra garantier. För att säkerställa att 
skuldnedskrivningsverktyget är effektivt 
och ändamålsenligt är det dock önskvärt att 
det kan tillämpas på så stor del av 
skulderna utan säkerhet som möjligt.
Skuldnedskrivningsverktyget bör dock inte 
användas på vissa typer av skulder utan 
säkerhet. Med hänvisning till allmän 
ordning och effektiv rekonstruktion bör 
skuldnedskrivningsverktyget inte tillämpas 
på de insättningar som är skyddade enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/19/EG15, på skulder gentemot 
anställda i institutet på obestånd, på täckta 
obligationer eller på affärsmässiga 
fordringar som avser varor och tjänster 
som är nödvändiga för institutets löpande 
drift.

__________________ __________________
15 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om 
system för garanti av insättningar
(EGT L 135, 31.5.1994, s. 5).

15 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om 
system för garanti av insättningar
(EGT L 135, 31.5.1994, s. 5).

Or. en

Ändringsförslag 178
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Insättare med insättningar som 
garanteras av insättningsgarantisystemet
bör inte omfattas av 
skuldnedskrivningsverktygets tillämpning.
Insättningsgarantisystemet bidrar 
emellertid till att finansiera 
rekonstruktionsprocessen i den mån det 
skulle ha behövt ersätta insättarna.
Utövandet av 
skuldnedskrivningsbefogenheterna bör 
säkerställa att insättare fortsatt kan förfoga 
över sina insättningar, vilket är den 
huvudsakliga anledningen till inrättandet 
av insättningsgarantisystemen. Att inte 
förutse att de ordningarna medverkar i 
sådana fall, skulle innebära en oberättigad 
fördel i förhållande till de övriga 
borgenärer som skulle omfattas av 
rekonstruktionsmyndighetens utövande av 
sina befogenheter.

(43) Såsom föreskrivs i BRRD-direktivet 
[ ] bör insättare med insättningar som 
garanteras av insättningsgarantisystemet 
inte omfattas av 
skuldnedskrivningsverktygets tillämpning.
Insättningsgarantisystemet bidrar 
emellertid till att finansiera 
rekonstruktionsprocessen i den mån det 
skulle ha behövt ersätta insättarna.
Utövandet av 
skuldnedskrivningsbefogenheterna bör 
säkerställa att insättare fortsatt kan förfoga 
över sina insättningar, vilket är den 
huvudsakliga anledningen till inrättandet 
av insättningsgarantisystemen. Att inte 
förutse att de ordningarna medverkar i 
sådana fall, skulle innebära en oberättigad 
fördel i förhållande till de övriga 
borgenärer som skulle omfattas av 
rekonstruktionsmyndighetens utövande av 
sina befogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Insättare med insättningar som 
garanteras av insättningsgarantisystemet 
bör inte omfattas av 
skuldnedskrivningsverktygets tillämpning.
Insättningsgarantisystemet bidrar 
emellertid till att finansiera 
rekonstruktionsprocessen i den mån det 
skulle ha behövt ersätta insättarna.

(43) Insättare med insättningar som 
garanteras av insättningsgarantisystemet
och själva insättningsgarantisystemet bör 
inte omfattas av 
skuldnedskrivningsverktygets tillämpning.
Utövandet av 
skuldnedskrivningsbefogenheterna skulle
säkerställa att insättare fortsatt kan förfoga 
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Utövandet av 
skuldnedskrivningsbefogenheterna bör
säkerställa att insättare fortsatt kan förfoga 
över sina insättningar, vilket är den 
huvudsakliga anledningen till inrättandet 
av insättningsgarantisystemen. Att inte 
förutse att de ordningarna medverkar i 
sådana fall, skulle innebära en 
oberättigad fördel i förhållande till de 
övriga borgenärer som skulle omfattas av 
rekonstruktionsmyndighetens utövande av 
sina befogenheter.

över sina insättningar.

Or. en

Ändringsförslag 180
Nuno Melo

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Insättare med insättningar som 
garanteras av insättningsgarantisystemet 
bör inte omfattas av 
skuldnedskrivningsverktygets tillämpning.
Insättningsgarantisystemet bidrar 
emellertid till att finansiera 
rekonstruktionsprocessen i den mån det 
skulle ha behövt ersätta insättarna.
Utövandet av 
skuldnedskrivningsbefogenheterna bör 
säkerställa att insättare fortsatt kan förfoga 
över sina insättningar, vilket är den 
huvudsakliga anledningen till inrättandet 
av insättningsgarantisystemen. Att inte 
förutse att de ordningarna medverkar i 
sådana fall, skulle innebära en oberättigad 
fördel i förhållande till de övriga 
borgenärer som skulle omfattas av 
rekonstruktionsmyndighetens utövande av 
sina befogenheter.

43) Insättare med insättningar oavsett typ 
eller värde bör under inga omständigheter
omfattas av skuldnedskrivningsverktygets 
tillämpning. Insättningsgarantisystemet 
bidrar emellertid till att finansiera 
rekonstruktionsprocessen i den mån det 
skulle ha behövt ersätta insättarna.
Utövandet av 
skuldnedskrivningsbefogenheterna bör 
säkerställa att insättare fortsatt kan förfoga 
över sina insättningar, vilket är den 
huvudsakliga anledningen till inrättandet 
av insättningsgarantisystemen. Att inte 
förutse att de ordningarna medverkar i 
sådana fall, skulle innebära en oberättigad 
fördel i förhållande till de övriga 
borgenärer som skulle omfattas av 
rekonstruktionsmyndighetens utövande av 
sina befogenheter.

Or. pt
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Ändringsförslag 181
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) För att fördela bördorna mellan 
aktieägare och oprioriterade borgenärer, 
vilket krävs enligt reglerna om statligt stöd, 
skulle den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen kunna 
tillämpa skuldnedskrivningsverktyget 
analogt och från det att denna förordning 
börjar tillämpas.

(44) För att fördela bördorna mellan 
aktieägare och oprioriterade borgenärer, 
vilket krävs enligt reglerna om statligt stöd, 
skulle den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen kunna 
tillämpa skuldnedskrivningsverktyget 
analogt på dessa intressenter och från det 
att denna förordning börjar tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) För att fördela bördorna mellan 
aktieägare och oprioriterade borgenärer, 
vilket krävs enligt reglerna om statligt stöd, 
skulle den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen kunna 
tillämpa skuldnedskrivningsverktyget 
analogt och från det att denna förordning
börjar tillämpas,.

(44) För att fördela bördorna mellan 
aktieägare och oprioriterade borgenärer, 
vilket krävs enligt reglerna om statligt stöd, 
skulle den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen kunna 
tillämpa skuldnedskrivningsverktyget 
analogt och från det att BRRD-direktivet
börjar tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 183
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 45
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att undvika att institut strukturerar 
sina skulder på ett sätt som förhindrar att 
skuldnedskrivningsverktyget blir 
verkningsfullt bör nämnden kunna
fastställa att instituten vid varje tidpunkt
har ett sammanlagt belopp eget kapital, 
efterställda skulder och skulder med 
förmånsrätt som omfattas av 
skuldnedskrivningsverktyget uttryckt i 
procent av institutets totala skulder, som
inte räknas som kapitalbas enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/201316 och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/36/EU av den 
26 juni 201317.

(45) För att undvika att institut strukturerar 
sina skulder på ett sätt som förhindrar att 
skuldnedskrivningsverktyget blir 
verkningsfullt är det lämpligt att fastställa 
att instituten vid varje tidpunkt bör ha ett 
sammanlagt belopp eget kapital, 
efterställda skulder och skulder med 
förmånsrätt som omfattas av 
skuldnedskrivningsverktyget uttryckt i 
procent av institutets totala skulder,
inbegripet det egna kapital som instituten 
alltid ska ha.

__________________
16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 
26 juni 2013 om tillsynskrav för 
kreditinstitut och värdepappersföretag och 
om ändring av förordning (EU) 
nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).
17 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 
om behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, 
om ändring av direktiv 2002/87/EG och 
om upphävande av direktiv 2006/48/EG 
och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, 
s. 338).

Or. en

Ändringsförslag 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 45
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) För att undvika att institut strukturerar 
sina skulder på ett sätt som förhindrar att 
skuldnedskrivningsverktyget blir 
verkningsfullt bör nämnden kunna 
fastställa att instituten vid varje tidpunkt 
har ett sammanlagt belopp eget kapital, 
efterställda skulder och skulder med 
förmånsrätt som omfattas av 
skuldnedskrivningsverktyget uttryckt i 
procent av institutets totala skulder, som 
inte räknas som kapitalbas enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 575/201316 och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 201317.

(45) För att undvika att institut strukturerar 
sina skulder på ett sätt som förhindrar att 
skuldnedskrivningsverktyget blir 
verkningsfullt bör nämnden kunna 
fastställa att instituten vid varje tidpunkt 
har ett sammanlagt belopp eget kapital, 
efterställda skulder och skulder med 
förmånsrätt som omfattas av 
skuldnedskrivningsverktyget uttryckt i 
procent av institutets totala skulder, som 
inte räknas som kapitalbas enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 575/201316 och 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 201317

och som specificeras i 
rekonstruktionsplanerna.

__________________ __________________
16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 
26 juni 2013 om tillsynskrav för 
kreditinstitut och värdepappersföretag och 
om ändring av förordning (EU) 
nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

16 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 
26 juni 2013 om tillsynskrav för 
kreditinstitut och värdepappersföretag och 
om ändring av förordning (EU) 
nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 
om behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, 
s. 338).

17 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 
om behörighet att utöva verksamhet i 
kreditinstitut och om tillsyn av 
kreditinstitut och värdepappersföretag, om 
ändring av direktiv 2002/87/EG och om 
upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, 
s. 338).

Or. en

Ändringsförslag 185
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 46
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Den bästa metoden för en 
rekonstruktion bör väljas beroende på 
omständigheterna i varje enskilt fall, varför 
alla de rekonstruktionsverktyg som 
föreskrivs i direktiv [ ] bör kunna 
användas.

(46) Den bästa metoden för en 
rekonstruktion bör väljas beroende på 
omständigheterna i varje enskilt fall, utan 
någon diskriminering av en deltagande 
eller icke-deltagande medlemsstat eller 
grupp av medlemsstater, varför alla de 
rekonstruktionsverktyg som föreskrivs i
BRRD-direktivet [ ] bör vara tillgängliga 
och tillämpas i enlighet med 
bestämmelserna i det direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 186
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) I direktiv [] har de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna fått 
befogenhet att skriva ned och omvandla 
kapitalinstrument. Anledningen är att 
villkoren för nedskrivning och 
konvertering av kapitalinstrument kan 
sammanfalla med villkoren för 
rekonstruktion, och då ska en bedömning 
ska göras av om nedskrivning och 
konvertering av kapitalinstrument räcker 
för att återställa den berörda enhetens 
finansiella bärkraft eller om även 
rekonstruktionsåtgärder måste vidtas. Som 
regel kommer detta att användas inom 
ramen för en rekonstruktion.
Kommissionen bör ersätta nationella 
rekonstruktionsmyndigheter också i denna 
funktion och bör därför bemyndigas att 
bedöma om villkoren för nedskrivning och 
konvertering av kapitalinstrument är 
uppfyllda. Den bör även besluta om en 
enhet ska rekonstrueras, om 

(47) I direktiv [] har de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna fått 
befogenhet att skriva ned och omvandla 
kapitalinstrument. Anledningen är att 
villkoren för nedskrivning och 
konvertering av kapitalinstrument kan 
sammanfalla med villkoren för 
rekonstruktion, och då ska en bedömning 
ska göras av om nedskrivning och 
konvertering av kapitalinstrument räcker 
för att återställa den berörda enhetens 
finansiella bärkraft eller om även 
rekonstruktionsåtgärder måste vidtas. Som 
regel kommer detta att användas inom 
ramen för en rekonstruktion. Nämnden,
kommissionen och rådet bör ersätta 
nationella rekonstruktionsmyndigheter 
också i denna funktion och bör därför 
bemyndigas att bedöma om villkoren för 
nedskrivning och konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda. Den bör 
även besluta om en enhet ska 
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rekonstruktionskraven är uppfyllda. rekonstrueras, om rekonstruktionskraven är 
uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 187
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) I direktiv [] har de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna fått 
befogenhet att skriva ned och omvandla 
kapitalinstrument. Anledningen är att 
villkoren för nedskrivning och 
konvertering av kapitalinstrument kan 
sammanfalla med villkoren för 
rekonstruktion, och då ska en bedömning 
ska göras av om nedskrivning och 
konvertering av kapitalinstrument räcker 
för att återställa den berörda enhetens 
finansiella bärkraft eller om även 
rekonstruktionsåtgärder måste vidtas. Som 
regel kommer detta att användas inom 
ramen för en rekonstruktion.
Kommissionen bör ersätta nationella 
rekonstruktionsmyndigheter också i denna 
funktion och bör därför bemyndigas att 
bedöma om villkoren för nedskrivning och 
konvertering av kapitalinstrument är 
uppfyllda. Den bör även besluta om en 
enhet ska rekonstrueras, om 
rekonstruktionskraven är uppfyllda.

(47) I direktiv [] har de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna fått 
befogenhet att skriva ned och omvandla 
kapitalinstrument. Anledningen är att 
villkoren för nedskrivning och 
konvertering av kapitalinstrument kan 
sammanfalla med villkoren för 
rekonstruktion, och då ska en bedömning 
ska göras av om nedskrivning och 
konvertering av kapitalinstrument räcker 
för att återställa den berörda enhetens 
finansiella bärkraft eller om även 
rekonstruktionsåtgärder måste vidtas. Som 
regel kommer detta att användas inom 
ramen för en rekonstruktion. Nämnden bör 
ersätta nationella 
rekonstruktionsmyndigheter också i denna 
funktion och bör därför bemyndigas att 
bedöma om villkoren för nedskrivning och 
konvertering av kapitalinstrument är 
uppfyllda. Den bör även besluta om en 
enhet ska rekonstrueras, om 
rekonstruktionskraven är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 188
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 48
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) I alla de deltagande medlemsstaterna 
bör det garanteras att 
rekonstruktionsinsatsen är effektiv och 
enhetlig. Nämnden bör därför ges 
befogenhet att i undantagsfall – och om en 
nationell rekonstruktionsmyndighet inte 
eller bristfälligt tillämpat nämndens beslut 
– att till en annan person överföra ett 
rekonstruktionsinstituts särskilda 
rättigheter, tillgångar eller skulder, eller 
att kräva konvertering av skuldinstrument 
som innehåller ett avtalsvillkor om 
konvertering i vissa situationer. Det bör 
uteslutas att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna kan 
begränsa eller påverka nämndens 
befogenhetsutövning och funktioner.

(48) I alla de deltagande medlemsstaterna 
bör det garanteras att 
rekonstruktionsinsatsen är effektiv och 
enhetlig. Nämnden bör därför ges 
befogenhet att i undantagsfall – och om en 
nationell rekonstruktionsmyndighet inte 
eller bristfälligt tillämpat nämndens beslut 
– att ingripa för att säkerställa att ett 
sådant beslut fullbordas. Det bör uteslutas 
att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna kan 
begränsa eller påverka nämndens 
befogenhetsutövning och funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 189
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) När nämnden tillämpar 
rekonstruktionsverktyg och utövar 
rekonstruktionsbefogenheter bör den 
informera och samråda med de anställda 
och deras representanter. I tillämpliga fall 
bör kollektivavtal eller andra 
arrangemang som tillhandahålls av 
arbetsmarknadens parter respekteras i 
detta avseende.

Or. en
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Ändringsförslag 190
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Eftersom nämnden ersätter de 
deltagande medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter vid 
rekonstruktionsbeslut, bör den också
ersätta dessa i samarbetet med icke-
deltagande medlemsstater när det gäller 
rekonstruktionsfunktioner. I synnerhet bör 
nämnden företräda alla deltagande 
medlemsstaters myndigheter i 
rekonstruktionskollegier, inbegripet 
myndigheter från icke deltagande 
medlemsstater.

(50) Eftersom nämnden bistår de 
deltagande medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter vid 
rekonstruktionsbeslut, bör den också
samarbeta med dessa i samarbetet med 
icke-deltagande medlemsstater när det
gäller rekonstruktionsfunktioner. I 
synnerhet bör nämnden företräda alla 
deltagande medlemsstaters myndigheter i 
rekonstruktionskollegier, inbegripet 
myndigheter från icke deltagande 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 191
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Eftersom nämnden ersätter de 
deltagande medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter vid 
rekonstruktionsbeslut, bör den också 
ersätta dessa i samarbetet med 
icke-deltagande medlemsstater när det 
gäller rekonstruktionsfunktioner. I 
synnerhet bör nämnden företräda alla 
deltagande medlemsstaters myndigheter i 
rekonstruktionskollegier, inbegripet 
myndigheter från icke deltagande 
medlemsstater.

(50) Eftersom nämnden ersätter de 
deltagande medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter vid 
rekonstruktionsbeslut, bör den också 
ersätta dessa i samarbetet med 
icke-deltagande medlemsstater när det 
gäller rekonstruktionsfunktioner. I 
synnerhet bör nämnden omfatta alla 
deltagande medlemsstaters myndigheter i 
rekonstruktionskollegier, inbegripet 
myndigheter från icke deltagande 
medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 192
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Eftersom många institut inte bara 
verkar inom unionen utan även 
internationellt, måste en effektiv 
rekonstruktionsmekanism innehålla 
principer om samarbete med de berörda 
myndigheterna i tredjeland. Stöd till 
myndigheter i tredjeland bör ges i enlighet 
med den rättsliga ramen enligt artikel 88 i 
direktiv []. Eftersom nämnden bör vara 
den enda myndigheten med befogenhet att 
rekonstruera konkurshotade banker i de 
deltagande medlemsstaterna, bör den ha 
exklusiv befogenhet att ingå icke-
bindande samarbetsavtal med dessa 
myndigheter i tredjeland, som 
representant för de nationella 
myndigheterna i de deltagande 
medlemsstaterna.

(51) Eftersom många institut inte bara 
verkar inom unionen utan även 
internationellt, måste en effektiv 
rekonstruktionsmekanism innehålla 
principer om samarbete med de berörda 
myndigheterna i tredjeland. Stöd till 
myndigheter i tredjeland bör ges i enlighet 
med den rättsliga ramen enligt artikel 88 i 
direktiv [].

Or. en

Ändringsförslag 193
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att effektivt kunna fullgöra sitt 
uppdrag bör nämnden ha lämpliga 
utredningsbefogenheter. Den bör kunna 
begära in all nödvändig information, 
antingen direkt eller genom nationella 
rekonstruktionsmyndigheter, samt kunna 
göra utredningar och kontroller på plats, i 

(52) För att effektivt kunna fullgöra sitt 
uppdrag bör nämnden ha lämpliga 
utredningsbefogenheter. Den bör kunna 
begära in all nödvändig information, 
antingen direkt eller genom nationella 
rekonstruktionsmyndigheter, samt kunna 
göra utredningar och kontroller på plats, i 
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samarbete med behöriga nationella 
myndigheter om så är lämpligt. Vid 
rekonstruktion bör nämnden genom 
kontroller på plats kunna effektivt 
övervaka nationella myndigheters 
genomförande och trygga att
kommissionen och nämnden fattar sina 
beslut utifrån helt korrekt information.

samarbete med behöriga nationella 
myndigheter om så är lämpligt. Vid 
rekonstruktion bör nämnden genom 
kontroller på plats kunna effektivt 
övervaka nationella myndigheters 
genomförande och trygga att nämnden 
fattar sina beslut utifrån helt korrekt 
information.

Or. en

Ändringsförslag 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att effektivt kunna fullgöra sitt 
uppdrag bör nämnden ha lämpliga 
utredningsbefogenheter. Den bör kunna 
begära in all nödvändig information, 
antingen direkt eller genom nationella 
rekonstruktionsmyndigheter, samt kunna 
göra utredningar och kontroller på plats, i 
samarbete med behöriga nationella 
myndigheter om så är lämpligt. Vid 
rekonstruktion bör nämnden genom 
kontroller på plats kunna effektivt 
övervaka nationella myndigheters 
genomförande och trygga att
kommissionen och nämnden fattar sina 
beslut utifrån helt korrekt information.

(52) För att effektivt kunna fullgöra sitt 
uppdrag bör nämnden ha lämpliga 
utredningsbefogenheter. Den bör kunna 
begära in all nödvändig information, 
antingen direkt eller genom nationella 
rekonstruktionsmyndigheter, samt kunna 
göra utredningar och kontroller på plats, i 
samarbete med behöriga nationella 
myndigheter om så är lämpligt. Vid 
rekonstruktion bör nämnden genom 
kontroller på plats kunna effektivt 
övervaka nationella myndigheters 
genomförande och trygga att nämnden 
fattar sina beslut utifrån helt korrekt 
information.

Or. en

Ändringsförslag 195
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Skäl 52
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att effektivt kunna fullgöra sitt 
uppdrag bör nämnden ha lämpliga 
utredningsbefogenheter. Den bör kunna 
begära in all nödvändig information, 
antingen direkt eller genom nationella 
rekonstruktionsmyndigheter, samt kunna 
göra utredningar och kontroller på plats, i 
samarbete med behöriga nationella 
myndigheter om så är lämpligt. Vid 
rekonstruktion bör nämnden genom 
kontroller på plats kunna effektivt 
övervaka nationella myndigheters 
genomförande och trygga att 
kommissionen och nämnden fattar sina 
beslut utifrån helt korrekt information.

(52) För att effektivt kunna fullgöra sitt 
uppdrag bör nämnden ha lämpliga 
utredningsbefogenheter. Den bör kunna 
begära in all nödvändig information, 
antingen direkt eller genom nationella 
rekonstruktionsmyndigheter, samt kunna 
göra utredningar och kontroller på plats, i 
samarbete med behöriga nationella 
myndigheter om så är lämpligt, med fullt 
beaktande av all tillgänglig information 
hos ECB och de nationella behöriga 
myndigheterna. Vid rekonstruktion bör 
nämnden genom kontroller på plats kunna 
effektivt övervaka nationella myndigheters 
genomförande och trygga att 
kommissionen och nämnden fattar sina 
beslut utifrån helt korrekt information.

Or. en

Ändringsförslag 196
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) För att effektivt kunna fullgöra sitt 
uppdrag bör nämnden ha lämpliga 
utredningsbefogenheter. Den bör kunna 
begära in all nödvändig information, 
antingen direkt eller genom nationella 
rekonstruktionsmyndigheter, samt kunna 
göra utredningar och kontroller på plats, i 
samarbete med behöriga nationella 
myndigheter om så är lämpligt. Vid 
rekonstruktion bör nämnden genom 
kontroller på plats kunna effektivt 
övervaka nationella myndigheters 
genomförande och trygga att 
kommissionen och nämnden fattar sina 
beslut utifrån helt korrekt information.

(52) För att effektivt kunna fullgöra sitt 
uppdrag bör nämnden ha lämpliga 
utredningsbefogenheter. Den bör kunna 
begära in all nödvändig information, 
antingen direkt eller genom nationella 
rekonstruktionsmyndigheter, samt kunna 
göra utredningar och kontroller på plats, i 
samarbete med behöriga nationella 
myndigheter om så är lämpligt. Vid 
rekonstruktion bör nämnden genom 
kontroller på plats kunna effektivt 
övervaka nationella myndigheters 
genomförande och trygga att 
kommissionen och nämnden fattar sina 
beslut utifrån helt korrekt information. Om 
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den nationella myndigheten inte har 
resurser att ge det stöd om krävs bör den 
utnyttja sina befogenheter att begära det 
stöd som krävs från andra nationella 
rekonstruktionsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 197
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52a) Förfarandet för utbyte av 
information mellan nämnden, de 
behöriga myndigheterna och de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
bör fastställas och genomföras i enlighet 
med ett samförståndsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 198
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) För att se till att nämnden har tillgång 
till all relevant information, bör de 
anställda inte kunna åberopa regler om 
tystnadsplikt för att hindra utlämnande av 
upplysningar till nämnden.

(53) För att se till att nämnden har tillgång 
till all relevant information, bör de 
anställda inte kunna åberopa regler om 
tystnadsplikt för att hindra utlämnande av 
upplysningar till nämnden. Samtidigt bör 
lämnande av sådan information till 
nämnden aldrig kunna anses vara brott 
mot tystnadsplikten.

Or. en
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Ändringsförslag 199
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) För att säkra att beslut som antagits 
inom ramen för den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen iakttas, bör 
proportionella och avskräckande sanktioner 
införas för överträdelser. Nämnden bör ha 
rätt att ålägga nationella 
rekonstruktionsmyndigheter att förelägga 
företag böter eller viten, om de inte 
uppfyller sina förpliktelser enligt dess 
beslut. För att garantera enhetlig, effektiv 
och ändamålsenlig verkställighetspraxis 
bör nämnden ha rätt att utfärda riktlinjer 
till nationella rekonstruktionsmyndigheter 
om tillämpningen av böter och viten.

(54) För att säkra att beslut som antagits 
inom ramen för den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen iakttas, bör 
proportionella och avskräckande sanktioner 
införas för överträdelser. Nämnden bör ha 
rätt att förelägga företag böter eller viten, 
om de inte uppfyller sina förpliktelser 
enligt dess beslut. Dessa böter eller viten 
bör fastställas av nämnden, tillsammans 
med de behöriga myndigheterna och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 200
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 54a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54a) För att säkerställa att besluten 
respekteras fullt ut i hela unionen bör 
proportionerliga och avskräckande 
sanktioner utkrävas vid överträdelser, 
med lika tillämpning i alla medlemsstater.
Därför bör ramen för antagande av 
administrativa och rättsliga sanktioner 
harmoniseras på unionsnivå för att 
säkerställa effektiv efterlevnad. Därför 
bör gemensamma minimiregler fastställas 
för att få en fullt ut europeisk mekanism.
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Or. en

Motivering

Det bör ske en harmonisering av minimireglerna som ska tillämpas av alla medlemsstater vid 
överträdelser. Finansinstitut bör aldrig kunna utnyttja lindrigare regelverk i vissa 
medlemsstater.

Ändringsförslag 201
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 54b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54b) Medlemsstaterna och nämnden bör 
se till att de straff som åläggs enligt 
förordning (EG) nr (…) offentliggörs
endast om detta offentliggörande är 
proportionerligt.

Or. en

Ändringsförslag 202
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Om en nationell 
rekonstruktionsmyndighet överträder den 
gemensamma 
rekonstruktionsmekanismens regler 
genom att inte utöva sina befogenheter 
enligt nationell lagstiftning för att 
genomföra en instruktion från nämnden, 
bör den berörda medlemsstaten vara 
skyldig att ersätta alla skador som 
tillfogats personer. Bland annat kan detta 
avse enheten eller koncernen som 
rekonstrueras eller dennas borgenärer i 
någon medlemsstat, i enlighet med denna 

utgår
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rättspraxis.

Or. en

Ändringsförslag 203
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Lämpliga föreskrifter bör fastställas 
för nämndens budget och dess 
utarbetande, för antagandet av interna 
regler för hur den upprättas och genomförs
respektive för intern och extern revision av 
räkenskaperna.

(56) Lämpliga föreskrifter bör fastställas 
för antagande av interna regler för hur den 
upprättas och genomförs, för dess 
utarbetande, övervakning och kontroll 
varje kvartal av nämndens plenarmöte, 
samt för intern och extern revision av 
räkenskaperna.

Or. en

Ändringsförslag 204
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 56a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56a) Nämndens plenarmöte bör anta det 
årliga arbetsprogrammet, övervaka och 
kontrollera det varje kvartal, och utfärda 
yttranden och/eller rekommendationer om 
förslaget till kvartalsrapport från den 
verkställande direktören som bör 
innehålla ett avsnitt om nämndens 
rekonstruktionsåtgärder och pågående 
rekonstruktionsfall samt ett avsnitt om 
finansiella och administrativa frågor.

Or. en
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Ändringsförslag 205
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Det är nödvändigt att se till att fonden 
är fullt tillgänglig för rekonstruktion av 
institut på obestånd. Därför bör fonden inte 
användas för något annat syfte än en 
effektiv tillämpning av 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter. Dessutom 
bör den endast användas i enlighet med de 
tillämpliga målen och principerna för 
rekonstruktion. Således bör nämnden 
säkerställa att alla förluster, kostnader eller 
andra utgifter som uppstår i samband med 
att rekonstruktionsverktygen används i 
första hand ska bäras av de aktieägare och 
borgenärer institutet under rekonstruktion 
har. Det är först om aktieägarnas och 
borgenärernas medel är uttömda, som 
fonden bör bära förluster, kostnader eller 
andra utgifter som 
rekonstruktionsverktygen förorsakar.

(58) Det är nödvändigt att se till att fonden 
är fullt tillgänglig för rekonstruktion av 
institut på obestånd. Därför bör fonden inte 
användas för något annat syfte än en 
effektiv tillämpning av 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter. Dessutom 
bör den endast användas i enlighet med de 
tillämpliga målen och principerna för 
rekonstruktion, i full överensstämmelse 
med bestämmelserna i BRRD-direktivet.
Fonden bör inte användas för att direkt 
absorbera ett instituts förluster eller för 
rekapitalisering. Således bör nämnden 
säkerställa att alla förluster, kostnader eller 
andra utgifter som uppstår i samband med 
att rekonstruktionsverktygen används i 
första hand ska bäras av de aktieägare och 
borgenärer institutet under rekonstruktion 
har. Det är först om aktieägarnas och 
borgenärernas medel är uttömda, som 
fonden bör bära förluster, kostnader eller 
andra utgifter som 
rekonstruktionsverktygen förorsakar.

Or. en

Ändringsförslag 206
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Det är nödvändigt att se till att fonden 
är fullt tillgänglig för rekonstruktion av 
institut på obestånd. Därför bör fonden inte 

(58) Det är nödvändigt att se till att fonden 
är fullt tillgänglig för rekonstruktion av 
institut på obestånd. Därför bör fonden inte 
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användas för något annat syfte än en 
effektiv tillämpning av 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter. Dessutom 
bör den endast användas i enlighet med de 
tillämpliga målen och principerna för 
rekonstruktion. Således bör nämnden 
säkerställa att alla förluster, kostnader eller 
andra utgifter som uppstår i samband med 
att rekonstruktionsverktygen används i 
första hand ska bäras av de aktieägare och 
borgenärer institutet under rekonstruktion 
har. Det är först om aktieägarnas och 
borgenärernas medel är uttömda, som 
fonden bör bära förluster, kostnader eller 
andra utgifter som 
rekonstruktionsverktygen förorsakar.

användas för något annat syfte än en 
effektiv tillämpning av 
rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter. Dessutom 
bör den endast användas i enlighet med de 
tillämpliga målen och principerna för 
rekonstruktion. Således bör nämnden 
säkerställa att alla förluster, kostnader eller 
andra utgifter som uppstår i samband med 
att rekonstruktionsverktygen används i 
första hand ska bäras av de aktieägare och 
borgenärer institutet under rekonstruktion 
har. Det är först om aktieägarnas och 
borgenärernas medel är uttömda, som 
fonden bör bära förluster, kostnader eller 
andra utgifter som 
rekonstruktionsverktygen förorsakar, i 
förhållande till den andel av 
verksamheten i den berörda 
medlemsstaten som banken på obestånd 
står för.

Or. en

Ändringsförslag 207
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58a) Det är emellertid motiverat att 
utnyttja fonden innan samtliga långivares 
resurser uttömts om prioriterade 
insättningar skulle börja skrivas ned 
under rekonstruktionsprocessen.
Medborgarnas förtroende för att deras 
besparingar har placerats säkert i absolut 
riskfria insättningar som har en 
motsvarande låg avkastning är en av 
hörnstenarna i det allmänna förtroendet 
för banksystemet. Att skydda insättningar 
är utan tvekan en av de kritiska 
funktionerna hos banken och bristande 
förtroende för att prioriterade 
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insättningar är säkra skulle kunna utlösa 
en bankrusning, en företeelse som kan få 
förödande följder för den finansiella 
stabiliteten. Att skydda prioriterade 
insättningar i samband med 
rekonstruktionsprocessen bidrar därför 
till att rekonstruktionsmålen uppnås, 
vilket följaktligen förtjänar särskilda 
insatser.

Or. en

Ändringsförslag 208
Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59a) Om nationella bankavgifter tas ut i 
en deltagande medlemsstat kan 
situationen uppstå att en bank måste 
betala både till den nationella avgiften 
och bidra till rekonstruktionsfonden.
Denna situation bör lösas så att 
finansinstitut inte behöver bidra dubbelt.

Or. en

Ändringsförslag 209
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59a) En kreditfacilitet för 
rekonstruktionsfonden bör övervägas för 
att säkerställa en europeisk spärr som vid 
en given tidpunkt effektivt kan stoppa en 
spridningseffekt i finanssystemet. Denna 
kreditfacilitet kommer att göra det möjligt 
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för de ekonomiska aktörerna att grunda 
sina beslut på varje finansinstituts 
sundhet snarare än på den upplevda 
kreditrisken hos de medlemsstater där de 
olika instituten är etablerade. Med denna 
kreditfacilitet skulle kopplingen mellan 
staters kreditrisk och banksystem till slut 
upphöra.

Or. en

Motivering

Den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen bör vara en möjlighet.

Ändringsförslag 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas

Förslag till förordning
Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59a) Om medlemsstaterna redan har 
infört avgifter, skatter eller 
rekonstruktionsbidrag från banker till 
följd av krisen bör de ersättas av bidrag 
till fonden så att dubbelbetalning kan 
undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 211
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till förordning
Skäl 61a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61a) För att säkra att adekvata 
finansiella resurser finns omedelbart 
tillgängliga för de syften som anges i 
denna förordning bör en lånefacilitet 
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inrättas, helst via ett offentligt 
gemenskapsinstrument. Att finansiering 
alltid är tillgänglig är av avgörande 
betydelse för hela systemets trovärdighet.

Or. en

Ändringsförslag 212
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) Om deltagande medlemsstater redan 
har inrättat nationella 
finansieringsarrangemang för 
rekonstruktioner, bör de kunna föreskriva 
att dessa finansieringsarrangemang 
använder sina tillgängliga finansiella 
medel, tidigare insamlade från institut i 
form av förhandsavgifter, för att 
kompensera institut för förhandsavgifter 
som dessa bör betala till fonden. Sådan 
kompensation bör inte påverka 
medlemsstaternas skyldigheter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/18/EG18.

utgår

__________________
18 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/18/EG av den 30 maj 1994 om 
ändring av direktiv 80/390/EEG om 
samordning av kraven på upprättande, 
granskning och spridning av prospekt 
som skall offentliggöras vid upptagande 
av värdepapper till officiell notering vid 
fondbörs, såvitt gäller skyldigheten att 
offentliggöra prospekt (EGT L 135, 
31.5.1994, s. 1).

Or. en
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Ändringsförslag 213
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) Om deltagande medlemsstater redan 
har inrättat nationella 
finansieringsarrangemang för 
rekonstruktioner, bör de kunna föreskriva 
att dessa finansieringsarrangemang 
använder sina tillgängliga finansiella 
medel, tidigare insamlade från institut i 
form av förhandsavgifter, för att 
kompensera institut för förhandsavgifter 
som dessa bör betala till fonden. Sådan 
kompensation bör inte påverka 
medlemsstaternas skyldigheter enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/18/EG18.

(62) Om deltagande medlemsstater redan 
har inrättat nationella 
finansieringsarrangemang bör de medel 
som redan insamlats inom ramen för
dessa arrangemang överföras till den 
gemensamma rekonstruktionsfonden.

__________________
18 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/18/EG av den 30 maj 1994 om 
ändring av direktiv 80/390/EEG om 
samordning av kraven på upprättande, 
granskning och spridning av prospekt 
som skall offentliggöras vid upptagande 
av värdepapper till officiell notering vid 
fondbörs, såvitt gäller skyldigheten att 
offentliggöra prospekt (EGT L 135, 
31.5.1994, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 214
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) För att säkerställa en rättvis beräkning (63) För att säkerställa en rättvis beräkning 
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av bidragen och stimulera verksamhet 
enligt en mindre riskfylld modell, bör 
fondbidragen återspegla kreditinstituts 
risknivå.

av bidragen och stimulera verksamhet 
enligt en mindre riskfylld modell, bör 
fondbidragen, som ska fastställas av 
nämnden på förslag från den behöriga 
myndigheten, återspegla kreditinstituts 
risknivå.

Or. en

Ändringsförslag 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) För att säkerställa en rättvis beräkning 
av bidragen och stimulera verksamhet 
enligt en mindre riskfylld modell, bör 
fondbidragen återspegla kreditinstituts 
risknivå.

(63) För att säkerställa en rättvis beräkning 
av bidragen och stimulera verksamhet 
enligt en mindre riskfylld modell, bör 
fondbidragen återspegla kreditinstituts 
risknivå. Bidragen i varje medlemsstat ska 
ha samma procentuella målnivå.

Or. en

Ändringsförslag 216
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget för att fastställa 
typen av fondavgifter och vad de ska avse, 
hur de ska beräknas och hur de ska betalas.
Den bör också fastställa närmare regler för 
registrering, redovisning och rapportering 
samt andra bestämmelser för att säkra att 
avgifterna betalas in i tid och i sin helhet.
fastställa bidragssystemet för institut som 

(66) Kommissionen bör på förslag från 
nämnden ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i EUF-fördraget för att fastställa typen av 
fondavgifter och vad de ska avse, hur de 
ska beräknas och hur de ska betalas. Den 
bör också fastställa närmare regler för 
registrering, redovisning och rapportering 
samt andra bestämmelser för att säkra att 
avgifterna betalas in i tid och i sin helhet.
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har getts tillstånd att fortsätta bedriva 
verksamhet efter det att fonden har nått sin 
målnivå, Den bör fastställa kriterier för 
avgifternas tidsfördelning. Den bör också 
fastställa omständigheterna för
förskottsavgifter. Vidare bör den fastställa 
kriterierna för fastställandet av årsavgifter.
Slutligen bör den fastställa när och hur ett 
institut delvis eller helt kan undantas från 
efterhandsavgifter, och bestämmelser för 
att fastställa de omständigheter och 
villkor under vilka ett institut delvis eller 
helt kan undantas från 
efterhandsavgifter.

fastställa bidragssystemet för institut som 
har getts tillstånd att fortsätta bedriva 
verksamhet efter det att fonden har nått sin 
målnivå, Den bör fastställa kriterier för 
avgifternas tidsfördelning. Den bör också 
fastställa omständigheterna för hur 
avgifter kan betalas i förskott eller skjutas 
upp. Vidare bör den fastställa kriterierna 
för fastställandet av beloppet för de årliga 
avgifterna. Slutligen bör den fastställa när 
och hur ett institut delvis eller helt kan 
undantas från efterhandsavgifter,

Or. en

Ändringsförslag 217
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 66

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget för att fastställa 
typen av fondavgifter och vad de ska avse, 
hur de ska beräknas och hur de ska betalas.
Den bör också fastställa närmare regler för 
registrering, redovisning och rapportering 
samt andra bestämmelser för att säkra att 
avgifterna betalas in i tid och i sin helhet.
fastställa bidragssystemet för institut som 
har getts tillstånd att fortsätta bedriva 
verksamhet efter det att fonden har nått sin 
målnivå, Den bör fastställa kriterier för 
avgifternas tidsfördelning. Den bör också 
fastställa omständigheterna för 
förskottsavgifter. Vidare bör den fastställa 
kriterierna för fastställandet av årsavgifter.
Slutligen bör den fastställa när och hur ett 
institut delvis eller helt kan undantas från 
efterhandsavgifter, och bestämmelser för 
att fastställa de omständigheter och villkor 

(66) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget för att fastställa 
typen av fondavgifter och vad de ska avse, 
hur de ska beräknas och hur de ska betalas.
Den bör också fastställa närmare regler för 
registrering, redovisning och rapportering 
samt andra bestämmelser för att säkra att 
avgifterna betalas in i tid och i sin helhet.
fastställa bidragssystemet för institut som 
har getts tillstånd att fortsätta bedriva 
verksamhet efter det att fonden har nått sin 
målnivå, Den bör fastställa kriterier för 
avgifternas tidsfördelning. Den bör också 
fastställa omständigheterna för 
förskottsavgifter. Vidare bör den fastställa 
kriterierna för fastställandet av årsavgifter
inom de gränser som fastställs i denna 
förordning. Slutligen bör den fastställa när 
och hur ett institut delvis eller helt kan 
undantas från efterhandsavgifter, och 
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under vilka ett institut delvis eller helt kan 
undantas från efterhandsavgifter.

bestämmelser för att fastställa de 
omständigheter och villkor under vilka ett 
institut delvis eller helt kan undantas från 
efterhandsavgifter.

Or. en

Ändringsförslag 218
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 66a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66a) För att säkerställa lika spelregler 
bör kommissionen och nämnden vid 
utförande av sina uppgifter enligt denna 
förordning agera i överensstämmelse med 
kraven i BRRD-direktivet och alla 
delegerade akter som antagits i enlighet 
med det direktivet. Kommissionen och 
nämnden bör också underkastas de 
riktlinjer och rekommendationer som 
EBA antar avseende BRRD-direktivet och 
i förekommande fall alla beslut som EBA 
fattar under den bindande medling som 
avses i artikel 19.3 i förordning (EU) 
1093/2010.

Or. en

Ändringsförslag 219
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) För att slå vakt om nämndarbetets 
konfidentialitet, bör dess ledamöter och 
personal omfattas av kravet på 
tystnadsplikt, även efter det att deras 

(67) För att slå vakt om nämndarbetets 
konfidentialitet, bör dess ledamöter och 
personal omfattas av kravet på 
tystnadsplikt, även efter det att deras 
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uppdrag har upphört. Detta bör även gälla 
den personal som utväxlas med eller 
utstationeras av de deltagande 
medlemsstaterna för 
rekonstruktionsuppgifter. För utförandet av 
dess uppgifter bör nämnden på vissa 
villkor ges rätt att utbyta information med 
nationella myndigheter och organ eller 
unionens myndigheter och organ.

uppdrag har upphört. Detta bör även gälla 
den personal som utväxlas med eller 
utstationeras av de deltagande 
medlemsstaterna för 
rekonstruktionsuppgifter. Dessa krav bör 
också gälla andra personer som nämnden 
auktoriserat eller personer som de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
i medlemsstaterna auktoriserat eller utsett
för att genomföra inspektioner på plats 
samt de observatörer som inbjudits att 
närvara vid nämnden plenarmöten och 
verkställande möten. För utförandet av 
dess uppgifter bör nämnden på vissa 
villkor ges rätt att utbyta information med 
nationella myndigheter och organ eller 
unionens myndigheter och organ.

Or. en

Ändringsförslag 220
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 68a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68a) I den utsträckning besluten enligt 
denna förordning blir föremål för 
EBA:s bindande medling enligt artikel 19 
i förordning (EU) nr 1093/2010 bör 
sådana beslut vara bindande för alla 
berörda parter.

Or. en

Motivering

Under antagandet att kommissionen blir delaktig i den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen är det oklart huruvida EBA, som en gemenskapsbyrå, kommer att 
kunna verkställa ett bindande medlingsbeslut över kommissionen som är en fördragsinrättad 
institution. I den utsträckning sådana beslut enligt denna förordning blir föremål för 
EBA:s bindande medling – en utsträckning som ska fastställas i BRRD-ärendet – bör det stå 
klart att sådana beslut inte bara är bindande för rekonstruktionsmyndigheterna i icke-
deltagande medlemsstater utan också gentemot kommissionen.
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Ändringsförslag 221
Diogo Feio

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) Tills nämnden är fullt verksam, bör 
kommissionen ansvara för den inledande 
verksamheten inklusive insamlingen av
avgifter för att täcka administrativa 
kostnader samt utnämningen av en 
tillförordnad verkställande direktör för att 
godkänna nämndens alla nödvändiga 
betalningar.

(69) Tills nämnden är fullt verksam, bör 
kommissionen ansvara för den inledande 
verksamheten inklusive insamlingen av de 
första avgifterna för att täcka 
administrativa kostnader samt utnämningen 
av en tillförordnad verkställande direktör 
för att godkänna nämndens alla nödvändiga 
betalningar.

Or. en

Ändringsförslag 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) Tills nämnden är fullt verksam, bör
kommissionen ansvara för den inledande 
verksamheten inklusive insamlingen av 
avgifter för att täcka administrativa 
kostnader samt utnämningen av en 
tillförordnad verkställande direktör för att 
godkänna nämndens alla nödvändiga 
betalningar.

(69) Tills nämnden är fullt verksam, bör de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna
ansvara för den inledande verksamheten 
inklusive insamlingen av avgifter för att 
täcka administrativa kostnader samt 
utnämningen av en tillförordnad 
verkställande direktör för att godkänna 
nämndens alla nödvändiga betalningar.

Or. en

Ändringsförslag 223
Olle Ludvigsson
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Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Denna förordning står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt rätten 
till skydd av personuppgifter, näringsfrihet, 
rätten till ett effektivt rättsmedel och till en 
opartisk domstol, och måste genomföras i 
enlighet med dessa rättigheter och 
principer.

(70) Denna förordning står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt rätten 
till skydd av personuppgifter, näringsfrihet,
arbetstagares rätt till information och 
samråd inom företaget, rätten till ett 
effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol, och måste genomföras i enlighet 
med dessa rättigheter och principer.

Or. en

Ändringsförslag 224
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Skäl 71a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71a) För att kunna bryta kopplingen 
mellan statspapper och banker och 
säkerställa att den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen blir effektiv 
och trovärdig, i synnerhet så länge den 
gemensamma rekonstruktionsfonden inte 
är helt finansierad, är det avgörande att 
en europeisk offentlig lånefacilitet 
inrättas från den dag den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen träder i 
kraft. Alla lån från den lånefaciliteten bör 
ersättas av den gemensamma 
rekonstruktionsfonden inom en fastställd 
tidsram.

Or. en
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Ändringsförslag 225
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Skäl 71a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71a) För att kunna bryta kopplingen 
mellan statspapper och banker och 
säkerställa att den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen blir effektiv 
och trovärdig, i synnerhet så länge den 
gemensamma rekonstruktionsfonden inte 
har uppnått full finansieringsnivå, är det 
avgörande att en gemensam 
gemenskapslånefacilitet (budgetmässig 
säkerhetsspärr) för deltagande 
medlemsstater inrättas. Alla lån från den 
lånefaciliteten bör ersättas av den 
gemensamma rekonstruktionsfonden 
inom en fastställd tidsram.

Or. en

Ändringsförslag 226
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa enhetliga regler och förfaranden ska
kommissionen tillämpa tillsammans med
en nämnd och de deltagande 
medlemsstaternas 
rekonstruktionsmyndigheter, inom ramen 
för en gemensam rekonstruktionsmekanism 
som inrättas genom denna förordning. Den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen 
ska stödjas av en gemensam 
bankrekonstruktionsfond (nedan kallad 
fonden].

Dessa enhetliga regler och förfaranden ska
tillämpas av en nämnd, de deltagande 
medlemsstaternas 
rekonstruktionsmyndigheter och 
kommissionen i samband med 
statsstödsregler inom ramen för en 
gemensam rekonstruktionsmekanism som 
inrättas genom denna förordning. Den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen 
ska stödjas av en gemensam 
bankrekonstruktionsfond (nedan kallad 
fonden].
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Or. en

Ändringsförslag 227
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa enhetliga regler och förfaranden ska
kommissionen tillämpa tillsammans med
en nämnd och de deltagande 
medlemsstaternas 
rekonstruktionsmyndigheter, inom ramen 
för en gemensam rekonstruktionsmekanism 
som inrättas genom denna förordning. Den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen 
ska stödjas av en gemensam 
bankrekonstruktionsfond (nedan kallad 
fonden].

Dessa enhetliga regler och förfaranden ska
tillämpas av en nämnd tillsammans med
kommissionen och de deltagande 
medlemsstaternas 
rekonstruktionsmyndigheter, inom ramen 
för en gemensam rekonstruktionsmekanism 
som inrättas genom denna förordning. Den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen 
ska stödjas av en gemensam 
bankrekonstruktionsfond (nedan kallad 
fonden].

Or. en

Ändringsförslag 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa enhetliga regler och förfaranden ska 
kommissionen tillämpa tillsammans med 
en nämnd och de deltagande 
medlemsstaternas 
rekonstruktionsmyndigheter, inom ramen 
för en gemensam rekonstruktionsmekanism 
som inrättas genom denna förordning. Den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen 
ska stödjas av en gemensam 
bankrekonstruktionsfond (nedan kallad 
fonden].

Dessa enhetliga regler och förfaranden ska 
kommissionen tillämpa tillsammans med 
en nämnd och de deltagande 
medlemsstaternas 
rekonstruktionsmyndigheter, inom ramen 
för en gemensam rekonstruktionsmekanism 
som inrättas genom denna förordning. Den 
gemensamma rekonstruktionsmekanismen 
ska stödjas av ett nätverk av nationella 
bankrekonstruktionsfonder som 
samordnas centralt (nedan kallad fonden].
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Or. en

Ändringsförslag 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till förordning
Artikel 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordningen ska tillämpas på Denna förordning ska tillämpas på
följande:

Or. en

Ändringsförslag 230
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kreditinstitut som är etablerade i de 
deltagande medlemsstaterna,

(a) kreditinstitut som är etablerade i de 
deltagande medlemsstaterna och som 
omfattas av den direkta tillsyn som ECB 
utför i enlighet med artikel 4 i rådets 
förordning (EU) nr [ ] om tilldelning av 
särskilda uppgifter till Europeiska 
centralbanken i fråga om politiken för 
tillsyn över kreditinstitut,

Or. en

Ändringsförslag 231
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kreditinstitut som är etablerade i de 
deltagande medlemsstaterna,

(a) betydande kreditinstitut i enlighet med 
artikel 6 i rådets förordning (EU) nr /2013 
om tilldelning av särskilda uppgifter till 
Europeiska centralbanken i fråga om 
politiken för tillsyn över kreditinstitut som 
är etablerade i de deltagande 
medlemsstaterna,

Or. en

Ändringsförslag 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kreditinstitut som är etablerade i de 
deltagande medlemsstaterna,

(a) enheter för vilka ECB har det direkta 
tillsynsansvaret i enlighet med artikel 6 i 
förordningen om den gemensamma 
tillsynsmekanismen,

Or. en

Ändringsförslag 233
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kreditinstitut som är etablerade i de 
deltagande medlemsstaterna,

(a) kreditinstitut som är etablerade i de 
deltagande medlemsstaterna och som 
omfattas av den direkta tillsyn som ECB 
utför i enlighet med artikel 6.4 i rådets 
förordning (EU) nr [ ] om tilldelning av 
särskilda uppgifter till Europeiska 
centralbanken i fråga om politiken för 
tillsyn över kreditinstitut,
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(Detta ändringsförslag gäller hela texten.)

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.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kreditinstitut som är etablerade i de 
deltagande medlemsstaterna,

(a) kreditinstitut som står under direkt 
tillsyn från Europeiska centralbanken i 
enlighet med artikel 6.4 i rådets 
förordning (EU) nr [ ] om tilldelning av 
särskilda uppgifter till Europeiska 
centralbanken i fråga om politiken för 
tillsyn över kreditinstitut,

Or. en

Ändringsförslag 235
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kreditinstitut som är etablerade i de 
deltagande medlemsstaterna,

(a) kreditinstitut som är etablerade i de 
deltagande medlemsstaterna, med 
beaktande av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna,
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Or. en

Ändringsförslag 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) moderbolag etablerade i en av de 
deltagande medlemsstaterna, inbegripet 
finansiella holdingföretag och blandade 
finansiella holdingbolag som omfattas av 
gruppbaserad ECB-tillsyn i enlighet med 
artikel 4.1 i i rådets förordning (EU) nr [ ] 
om att tilldela Europeiska centralbanken 
särskilda uppgifter i samband med 
tillsynen över kreditinstitut,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 237
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

såvida de inte är klassificerade som 
mindre viktiga enligt artikel 6.4 i rådets 
förordning om tilldelning av särskilda 
uppgifter till Europeiska centralbanken i 
fråga om politiken för tillsyn över 
kreditinstitut,

Or. de

Ändringsförslag 238
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ingen åtgärd eller politik får varken 
direkt eller indirekt diskriminera någon 
medlemsstat eller grupp av medlemsstater 
som plats för tillhandahållande av 
banktjänster eller några andra tjänster i 
någon valuta.

Or. en

Ändringsförslag 239
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklingsbanker ska undantas från 
denna förordnings tillämpningsområde.

Or. de

Ändringsförslag 240
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Den gemensamma 
rekonstruktionsnämnden får på eget 
initiativ rikta sina instruktioner i enlighet 
med denna förordning till ett kreditinstitut 
i deltagande medlemsstater när den anser 
att dess obestånd skulle kunna leda till 
allvarliga störningar av den finansiella 
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stabiliteten.

Or. en

Ändringsförslag 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2 a
Samarbete inom den gemensamma 

tillsynsmekanismen
1. Kommissionen, nämnden och 
nationella rekonstruktionsmyndigheter 
ska utföra sina uppgifter inom en 
gemensam tillsynsmekanism i enlighet 
med sina behörighetsområden enligt 
BRRD-förordningen och denna 
förordning.
2. Kommissionen, nämnden och de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
ska omfattas av en förpliktelse att 
samarbete lojalt och en skyldighet att 
utbyta information och konvergera mot 
enhetlig rekonstruktionspraxis.
3. Kommissionen ska kontrollera hur 
mekanismen baserad på ansvaret och 
förfarandena enligt denna förordning 
fungerar.

Or. en

Ändringsförslag 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
1. Kommissionen, nämnden och 
nationella rekonstruktionsmyndigheter 
ska utföra sina uppgifter inom en 
gemensam tillsynsmekanism i enlighet 
med sina behörighetsområden enligt 
BRRD-förordningen och denna 
förordning.
2. Kommissionen, nämnden och de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
ska omfattas av en förpliktelse att 
samarbete lojalt och en skyldighet att 
utbyta information och konvergera mot 
enhetlig rekonstruktionspraxis.
3. Kommissionen ska kontrollera hur 
mekanismen baserad på ansvaret och 
förfarandena enligt denna förordning 
fungerar.

Or. en

Ändringsförslag 243
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna förordning ska 
definitionerna i artikel 2 i direktiv [] och 
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/36/EU19 av den 26 juni 2013 
gälla. Därutöver ska följande definitioner 
gälla: nationell behörig myndighet:

Vid tillämpningen av denna förordning ska 
definitionerna i artikel 2 i direktiv [] och 
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/36/EU19 av den 26 juni 2013
och artikel 4.1 i förordning (EU) 
nr 575/2013 gälla. Därutöver ska följande 
definitioner gälla: nationell behörig 
myndighet:

Or. en
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Motivering

Detta stycke föreskriver att definitionerna i BRRD, CRD4 och CRR ska gälla, utöver de 
ytterligare definitioner som fastställs i denna artikel. Att upprepa definitionerna i hela denna
artikel är därför onödigt och oförenligt med detta stycke.

Ändringsförslag 244
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) ECB: Europeiska centralbankens 
tillsynsstyrelse i enlighet med rådets 
förordning (EU) nr [ ].

Or. en

Ändringsförslag 245
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) nationell behörig myndighet: den 
myndighet som en medlemsstat har utsett i 
enlighet med artikel 3 i direktiv [].
rekonstruktionsåtgärd.

(2) nationell behörig myndighet: den 
myndighet som en deltagande medlemsstat 
har utsett i enlighet med artikel 3 i 
direktiv []. rekonstruktionsåtgärd.

Or. en

Motivering

Definitionen av ”nationell behörig myndighet” bör vara begränsad till en myndighet som 
utsetts av en deltagande medlemsstat, vilket också skulle vara förenligt med SSM-
förordningen.

Ändringsförslag 246
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 3 –led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) nämnden: rekonstruktionsnämnden i 
den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen såsom den 
fastställs i artiklarna 38 och 39 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 247
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten i den 
deltagande medlemsstat där institutet eller 
moderbolaget som är föremål för 
gruppbaserad tillsyn är etablerat.
kreditinstitut:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 248
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) kreditinstitut enligt definitionen i 
artikel 4.1.1 i förordning (EU) 
nr 575/20132020.

utgår

__________________
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20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 575/2013 av den 
26 juni 2013 om tillsynskrav för 
kreditinstitut och värdepappersföretag och 
om ändring av förordning (EU) 
nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 249
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) värdepappersföretag enligt 
definitionen i artikel 4.1.2 i 
förordning (EU) nr 575/2013 som 
omfattas av de krav på startkapital som 
närmare anges i artikel 9 i den 
förordningen. finansinstitut:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 250
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) finansinstitut enligt definitionen i 
artikel 4.1.26 i förordning (EU) 
nr 575/2013. moderbolag:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 251
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 3 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) moderbolag enligt definitionen i 
artikel 4.1.15 i förordning (EU) 
nr 575/2013, inklusive ett institut, 
finansiellt holdingbolag eller blandat 
finansiellt holdingbolag. institut under 
rekonstruktion:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 252
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) en enhet enligt artikel 2 som omfattas 
av en rekonstruktionsåtgärd. institut:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 253
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) ett kreditinstitut eller 
värdepappersföretag som omfattas av 
gruppbaserad tillsyn i enlighet med 
artikel 2 c. koncern:

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 254
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) ett moderbolag och dess dotterbolag 
som är enheter i den mening som avses i 
artikel 2. dotterbolag:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 255
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 –led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) dotterbolag enligt definitionen i 
artikel 4.1.16 i förordning (EU) 
nr 575/2013. försäljningsverktyg:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 256
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 –led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) överföring av äganderättsinstrument, 
eller tillgångar, rättigheter eller skulder i 
ett institut som uppfyller 
rekonstruktionsvillkoren till en köpare 
som inte är ett broinstitut.
broinstitutsverktyg:

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 257
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) överföring av tillgångar, rättigheter 
eller skulder från ett institut som uppfyller 
rekonstruktionsvillkoren till 
ett broinstitut. avskiljandeverktyget:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 258
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) överföring av tillgångar och 
rättigheter från ett institut som uppfyller 
rekonstruktionsvillkoren till en 
tillgångsförvaltningsenhet.
skuldnedskrivningsverktyget:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 259
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter avseende 
skulder i ett institut som uppfyller 

utgår
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rekonstruktionsvillkoren. tillgängliga 
finansiella medel:

Or. en

Ändringsförslag 260
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Kommissionen och nämnden och 
rekonstruktionsmyndigheter och behöriga 
myndigheter i medlemsstater som inte är 
deltagande medlemsstater ska ingå ett 
samförståndsavtal som i allmänna 
ordalag beskriver hur de avser att 
samarbeta med varandra vid utförandet 
av sina uppgifter enligt [BRRD].
Samförståndsavtalet ska bland annat 
klarlägga samråden avseende beslut av 
kommissionen och nämnden som får 
effekter på dotterbolag eller filialer som 
är etablerade i den icke-deltagande 
medlemsstaten och vars moderbolag är 
etablerat i en deltagande medlemsstat.
Samförståndsavtalet ska ses över 
regelbundet.

Or. en

Ändringsförslag 261
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) kritisk storlek: den storlek eller 
sammanlänkningsgrad som en enhet 
enligt artikel 2 uppvisar och som i 
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kristider har nått den nivå där det inte 
längre finns en möjlighet till ordnad 
rekonstruktion eftersom varje 
rekonstruktionsåtgärd eller ordnad 
insolvens skulle leda till betydande 
ekonomiska störningar, vilket därför 
skulle göra det oundvikligt att enheten 
räddas med offentliga medel och att 
skulderna blir samhällets.

Or. en

Ändringsförslag 262
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om enligt denna förordning
kommissionen eller nämnden har uppgifter 
eller befogenheter som enligt direktiv [] 
ska utövas av den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten i en 
deltagande medlemsstat, ska nämnden vid 
tillämpningen av denna förordning och 
direktiv [] uppfattas som den relevanta 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
eller som relevant nationell 
koncernrekonstruktionsmyndighet vid 
gränsöverskridande rekonstruktion på 
koncernnivå.

1. Om enligt denna förordning nämnden 
har uppgifter eller befogenheter som enligt 
direktiv [] ska utövas av den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten i en 
deltagande medlemsstat, ska nämnden vid 
tillämpningen av denna förordning och 
direktiv [] uppfattas som en samordnare 
för den relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheten eller
relevanta nationella 
koncernrekonstruktionsmyndigheter vid 
gränsöverskridande rekonstruktion på 
koncernnivå.

Or. en

Ändringsförslag 263
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om enligt denna förordning
kommissionen eller nämnden har uppgifter 
eller befogenheter som enligt direktiv [] 
ska utövas av den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten i en 
deltagande medlemsstat, ska nämnden vid 
tillämpningen av denna förordning och 
direktiv [] uppfattas som den relevanta 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
eller som relevant nationell 
koncernrekonstruktionsmyndighet vid 
gränsöverskridande rekonstruktion på 
koncernnivå.

1. Om enligt denna förordning nämnden 
har uppgifter eller befogenheter som enligt 
direktiv [] ska utövas av den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten i en 
deltagande medlemsstat, ska nämnden vid 
tillämpningen av denna förordning och 
direktiv [] uppfattas som den relevanta 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
eller som relevant nationell 
koncernrekonstruktionsmyndighet vid 
gränsöverskridande rekonstruktion på 
koncernnivå.

Or. en

Ändringsförslag 264
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om enligt denna förordning
kommissionen eller nämnden har uppgifter 
eller befogenheter som enligt direktiv [] 
ska utövas av den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten i en 
deltagande medlemsstat, ska nämnden vid 
tillämpningen av denna förordning och 
direktiv [] uppfattas som den relevanta 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
eller som relevant nationell 
koncernrekonstruktionsmyndighet vid 
gränsöverskridande rekonstruktion på 
koncernnivå.

1. Om enligt denna förordning nämnden 
har uppgifter eller befogenheter som enligt 
direktiv [] ska utövas av den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten i en 
deltagande medlemsstat, ska nämnden vid 
tillämpningen av denna förordning och 
direktiv [] uppfattas som den relevanta 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
eller som relevant nationell 
koncernrekonstruktionsmyndighet vid 
gränsöverskridande rekonstruktion på 
koncernnivå.

Or. en
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Ändringsförslag 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om enligt denna förordning 
kommissionen eller nämnden har uppgifter 
eller befogenheter som enligt direktiv [] 
ska utövas av den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten i en 
deltagande medlemsstat, ska nämnden vid 
tillämpningen av denna förordning och 
direktiv [] uppfattas som den relevanta 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
eller som relevant nationell 
koncernrekonstruktionsmyndighet vid 
gränsöverskridande rekonstruktion på 
koncernnivå.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 2 ska, om enligt denna förordning 
kommissionen eller nämnden har uppgifter 
eller befogenheter som enligt direktiv [] 
ska utövas av den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten i en 
deltagande medlemsstat, nämnden vid 
tillämpningen av denna förordning och 
direktiv [] uppfattas som den relevanta 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
eller som relevant nationell 
koncernrekonstruktionsmyndighet vid 
gränsöverskridande rekonstruktion på 
koncernnivå

Or. en

Ändringsförslag 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om enligt denna förordning
kommissionen eller nämnden har uppgifter 
eller befogenheter som enligt direktiv [] 
ska utövas av den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten i en 
deltagande medlemsstat, ska nämnden vid 
tillämpningen av denna förordning och 
direktiv [] uppfattas som den relevanta 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
eller som relevant nationell 
koncernrekonstruktionsmyndighet vid 
gränsöverskridande rekonstruktion på 
koncernnivå.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 2 ska, om kommissionen eller 
nämnden har uppgifter eller befogenheter 
som enligt direktiv [] ska utövas av den 
nationella rekonstruktionsmyndigheten i en 
deltagande medlemsstat, nämnden vid 
tillämpningen av denna förordning och 
direktiv [] uppfattas som den relevanta 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
eller som relevant nationell 
koncernrekonstruktionsmyndighet vid 
gränsöverskridande rekonstruktion på 
koncernnivå.
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Or. en

Ändringsförslag 267
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förekommande fall ska kommissionen 
godkänna att nämnden fungerar som 
nationell rekonstruktionsmyndighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 268
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förekommande fall ska kommissionen 
godkänna att nämnden fungerar som 
nationell rekonstruktionsmyndighet.

2. Nämnden ska agera inom ramen för de 
befogenheter den tilldelas enligt denna 
förordning.

Or. de

Ändringsförslag 269
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förekommande fall ska kommissionen 
godkänna att nämnden fungerar som 
nationell rekonstruktionsmyndighet.

2. Nämnden ska agera på grundval av och
i enlighet med BRRD-direktivet [ ].
Icke-deltagande medlemsstater eller 
enheter i sådana ska inte diskrimineras 
eller hamna i en sämre situation till följd 
av åtgärder enligt denna förordning än 
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om de vidtagits helt och hållet enligt 
BRRD-direktivet [ ].

Or. en

Ändringsförslag 270
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förekommande fall ska kommissionen 
godkänna att nämnden fungerar som 
nationell rekonstruktionsmyndighet.

2. I förekommande fall ska nämnden när 
den fungerar som nationell 
rekonstruktionsmyndighet agera i samråd 
med kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 271
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förekommande fall ska kommissionen 
godkänna att nämnden fungerar som 
nationell rekonstruktionsmyndighet.

2. I förekommande fall ska nämnden när 
den fungerar som nationell 
rekonstruktionsmyndighet agera med 
godkännande från nationella 
rekonstruktionsmyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat följer av den här 
förordningen, ska den deltagande 
medlemsstatens nationella 
rekonstruktionsmyndigheter verka på 
grundval av och i enlighet med den 
nationella lagstiftning som harmoniserats 
enligt direktiv [].

3. Om inte annat följer av den här 
förordningen i enlighet med artikel 2, ska 
den deltagande medlemsstatens nationella 
rekonstruktionsmyndigheter verka på 
grundval av och i enlighet med den 
nationella lagstiftning som harmoniserats 
enligt direktiv [].

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om inte annat följer av den här 
förordningen, ska den deltagande 
medlemsstatens nationella 
rekonstruktionsmyndigheter verka på 
grundval av och i enlighet med den 
nationella lagstiftning som harmoniserats 
enligt direktiv [].

3. Om inte annat följer av den här 
förordningen i enlighet med artikel 2, ska 
den deltagande medlemsstatens nationella 
rekonstruktionsmyndigheter verka på 
grundval av och i enlighet med den 
nationella lagstiftning som harmoniserats 
enligt direktiv [].

Or. en

Ändringsförslag 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Nationella 
rekonstruktionsmyndigheter ska 
informera kommissionen och nämnden 
om de åtgärder som vidtagits eller de 
åtgärder som den avser att vidta i enlighet 
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med punkt 3 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Nationella 
rekonstruktionsmyndigheter ska 
informera kommissionen och nämnden 
om de åtgärder som vidtagits eller de 
åtgärder som den avser att vidta i enlighet 
med punkt 3 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 276
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Förenlighet med BRRD-direktivet

Kommissionen och nämnden ska när de 
utöver sina respektive uppgifter enligt 
denna förordning och i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning
(a) agera i överensstämmelse med kraven 
i [BRRD-direktivet] och alla delegerade 
akter som antagits i enlighet med det 
direktivet,
(b) agera i överensstämmelse alla beslut i 
enlighet med artikel 19.3 i förordning 
(EU) nr 1093/2010 från EBA enligt 
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tillämpliga bestämmelserna i [BRRD] när 
kommissionen eller nämnden (alltefter 
omständigheterna) är part i medlingen, 
och
(c) vara bunden av alla riktlinjer och 
rekommendationer som EBA antar på 
grundval av artikel 16 i förordning (EU) 
nr 1093/2010 och i enlighet med 
tillämpliga bestämmelser i [BRRD].

Or. en

Ändringsförslag 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inga åtgärder, förslag eller riktlinjer från
fondstyrelsen, kommissionen eller en 
nationell rekonstruktionsmyndighet får på 
grund av deras nationalitet eller driftsställe 
diskriminera enheter enligt artikel 2, 
insättare, investerare eller andra borgenärer 
som är etablerade i unionen.

1. Inga åtgärder, förslag eller riktlinjer från
nämnden eller en nationell 
rekonstruktionsmyndighet får på grund av 
deras nationalitet eller driftsställe 
diskriminera enheter enligt artikel 2, 
insättare, investerare eller andra borgenärer 
som är etablerade i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inga åtgärder, förslag eller riktlinjer från 
fondstyrelsen, kommissionen eller en 
nationell rekonstruktionsmyndighet får på 
grund av deras nationalitet eller driftsställe 
diskriminera enheter enligt artikel 2, 
insättare, investerare eller andra borgenärer 

1. Inga åtgärder, förslag eller riktlinjer
nämnden, kommissionen eller en nationell 
rekonstruktionsmyndighet får på grund av 
deras nationalitet eller driftsställe 
diskriminera kreditinstitut, insättare, 
investerare eller andra borgenärer som är 
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som är etablerade i unionen. etablerade i unionen.

Or. en

Motivering

När det gäller artikeln med allmänna principer bör vi ha i åtanke att kommissionen även 
ansvarar för den inre marknaden och därför bör principen om icke-diskriminering tillämpas 
oberoende av var kreditinstitutet är etablerat, oavsett om det ligger i en deltagande eller 
icke-deltagande medlemsstat. Detta förtydligande innebär att behandlingen av kreditinstitut 
också omfattas av den icke-diskriminering som gäller för insättare, investerare och andra 
borgenärer.

Ändringsförslag 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inga åtgärder, förslag eller riktlinjer från
fondstyrelsen, kommissionen eller en 
nationell rekonstruktionsmyndighet får på 
grund av deras nationalitet eller driftsställe 
diskriminera enheter enligt artikel 2, 
insättare, investerare eller andra borgenärer 
som är etablerade i unionen.

1. Inga åtgärder, förslag eller riktlinjer från
nämnden, kommissionen eller en nationell 
rekonstruktionsmyndighet får på grund av 
deras nationalitet eller driftsställe 
diskriminera enheter enligt artikel 2 eller 
enheter i icke-deltagande medlemsstater, 
insättare, investerare eller andra borgenärer 
som är etablerade i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 280
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inga åtgärder, förslag eller riktlinjer från
fondstyrelsen, kommissionen eller en 
nationell rekonstruktionsmyndighet får på 
grund av deras nationalitet eller driftsställe 

1. Inga åtgärder, förslag eller riktlinjer från
nämnden, kommissionen, rådet eller en 
nationell rekonstruktionsmyndighet får på 
grund av deras nationalitet eller driftsställe 
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diskriminera enheter enligt artikel 2, 
insättare, investerare eller andra borgenärer 
som är etablerade i unionen.

diskriminera enheter enligt artikel 2, 
insättare, investerare eller andra borgenärer 
som är etablerade i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 281
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inga åtgärder, förslag eller riktlinjer från 
fondstyrelsen, kommissionen eller en 
nationell rekonstruktionsmyndighet får på 
grund av deras nationalitet eller driftsställe 
diskriminera enheter enligt artikel 2, 
insättare, investerare eller andra borgenärer 
som är etablerade i unionen.

1. Inga åtgärder, förslag eller riktlinjer från 
fondstyrelsen, kommissionen eller en 
nationell rekonstruktionsmyndighet får på 
grund av deras nationalitet, valuta eller 
driftsställe diskriminera enheter enligt 
artikel 2, insättare, investerare eller andra 
borgenärer som är etablerade i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 282
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande allmänna principer ska gälla 
för nämnden. Nämnden ska
(a) agera oberoende
(b) upprätthålla en klar åtskillnad mellan 
tillsynsfunktioner och 
rekonstruktionsbefogenheter,
(c) besitta nödvändig sakkunskap om 
bankomstrukturering och bankinsolvens,
(d) kunna hantera stora bankkoncerner,
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(e) kunna agera snabbt och opartiskt,
(f) säkerställa att lämplig hänsyn tas till 
nationell finansiell stabilitet, finansiell 
stabilitet i Europeiska unionen och den 
inre marknaden, och
(g) vara ansvarig inför 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 283
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Alla åtgärder, förslag eller riktlinjer 
från nämnden, kommissionen eller en 
nationell rekonstruktionsmyndighet inom 
ramen för den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen ska syfta till 
att främja stabiliteten i det finansiella 
systemet inom EU och inom varje 
deltagande medlemsstat i EU, med 
fullständig hänsyn till och skyldighet att 
beakta den inre marknadens enhetlighet 
och integritet, så att oproportionerliga 
kostnadsökningar för den deltagande 
medlemsstaten kan undvikas, i det fall 
dessa skulle vara större än i fallet då 
institutet rekonstrueras utanför ramen för 
den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen.

Or. en

Motivering

Det bör finnas en allmän princip om att ”inget land ska hamna i sämre läge” och en allmän 
klausul om icke-diskriminering (som skyddar alla medlemsstater) i texten, såsom fallet är i 
artikel 1 i SSM-förordningen.
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Ändringsförslag 284
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vederbörligen beakta 
samtliga följande faktorer vid 
beslutsfattande eller vidtagande av åtgärder 
som kan påverka mer än en deltagande 
medlemsstat, särskilt vid beslutsfattande 
om koncerner med etablering i två eller 
flera medlemsstater:

2. Kommissionen ska vederbörligen beakta 
samtliga följande faktorer vid 
beslutsfattande eller vidtagande av åtgärder 
som kan påverka mer än en deltagande 
medlemsstat eller en icke-deltagande 
medlemsstat, särskilt vid beslutsfattande 
om koncerner med etablering i två eller 
flera medlemsstater:

Or. en

Ändringsförslag 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vederbörligen beakta 
samtliga följande faktorer vid 
beslutsfattande eller vidtagande av åtgärder 
som kan påverka mer än en deltagande 
medlemsstat, särskilt vid beslutsfattande 
om koncerner med etablering i två eller 
flera medlemsstater:

2. Nämnden ska vederbörligen beakta 
samtliga följande faktorer vid 
beslutsfattande eller vidtagande av åtgärder 
som kan påverka mer än en deltagande 
medlemsstat, särskilt vid beslutsfattande 
om koncerner med etablering i två eller 
flera medlemsstater:

Or. en

Ändringsförslag 286
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vederbörligen beakta 
samtliga följande faktorer vid 
beslutsfattande eller vidtagande av åtgärder 
som kan påverka mer än en deltagande 
medlemsstat, särskilt vid beslutsfattande 
om koncerner med etablering i två eller 
flera medlemsstater:

2. Kommissionen och nämnden ska 
vederbörligen beakta samtliga följande 
faktorer vid beslutsfattande eller 
vidtagande av åtgärder som kan påverka 
mer än en deltagande medlemsstat, särskilt 
vid beslutsfattande om koncerner med 
etablering i två eller flera deltagande eller 
icke-deltagande medlemsstater.

Or. en

Motivering

Detta stycke bör även avse rekonstruktionsnämnden och bör gälla även i fall då beslut eller 
åtgärder kommer att få effekter i mer än en medlemsstat, inbegripet icke-deltagande 
medlemsstater. Det bör erinras om att rekonstruktionsåtgärder som vidtas inom ramen för 
den gemensamma rekonstruktionsmekanismen får vidare effekter på banksystemen och 
finansmarknaderna i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 287
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vederbörligen beakta 
samtliga följande faktorer vid 
beslutsfattande eller vidtagande av åtgärder 
som kan påverka mer än en deltagande
medlemsstat, särskilt vid beslutsfattande 
om koncerner med etablering i två eller 
flera medlemsstater:

2. Kommissionen och nämnden ska 
vederbörligen beakta samtliga följande 
faktorer vid beslutsfattande eller 
vidtagande av åtgärder som kan påverka 
mer än en medlemsstat, särskilt vid 
beslutsfattande om koncerner med 
etablering i två eller flera medlemsstater:

Or. en

Ändringsförslag 288
Diogo Feio
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vederbörligen beakta 
samtliga följande faktorer vid 
beslutsfattande eller vidtagande av åtgärder 
som kan påverka mer än en deltagande
medlemsstat, särskilt vid beslutsfattande 
om koncerner med etablering i två eller 
flera medlemsstater:

2. Kommissionen och nämnden ska 
vederbörligen beakta samtliga följande 
faktorer vid beslutsfattande eller 
vidtagande av åtgärder som kan påverka 
mer än en deltagande medlemsstat, särskilt 
vid beslutsfattande om koncerner med 
etablering i två eller flera medlemsstater:

Or. en

Ändringsförslag 289
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De intressen som de deltagande
medlemsstater med en där verksam 
koncern har, särskilt effekterna av beslut 
eller (brist på) åtgärder på den finansiella 
stabiliteten, ekonomin, 
insättningsgarantisystemet eller 
ersättningssystemet för investerare i någon 
av dessa medlemsstater.

(a) De intressen som medlemsstater med en 
där verksam koncern har, särskilt 
effekterna av beslut eller (brist på) åtgärder 
på den finansiella stabiliteten, ekonomin, 
insättningsgarantisystemet eller 
ersättningssystemet för investerare i någon 
av dessa medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 290
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De intressen som de deltagande
medlemsstater med en där verksam 

(a) De intressen som medlemsstater med en 
där verksam koncern har, särskilt 
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koncern har, särskilt effekterna av beslut 
eller (brist på) åtgärder på den finansiella 
stabiliteten, ekonomin, 
insättningsgarantisystemet eller 
ersättningssystemet för investerare i någon 
av dessa medlemsstater.

effekterna av beslut eller (brist på) åtgärder 
på den finansiella stabiliteten, ekonomin, 
insättningsgarantisystemet eller 
ersättningssystemet för investerare i någon 
av dessa medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 291
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De intressen som de deltagande 
medlemsstater med en där verksam 
koncern har, särskilt effekterna av beslut 
eller (brist på) åtgärder på den finansiella 
stabiliteten, ekonomin, 
insättningsgarantisystemet eller 
ersättningssystemet för investerare i någon 
av dessa medlemsstater.

(a) De intressen som de deltagande 
medlemsstater med en där verksam 
koncern har, särskilt effekterna av beslut 
eller (brist på) åtgärder på den finansiella 
stabiliteten, ekonomin, inbegripet 
sysselsättningsnivån,
insättningsgarantisystemet eller 
ersättningssystemet för investerare i någon 
av dessa medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 292
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Målet att balansera de olika berörda 
medlemsstaternas intressen och undvika att 
orättvist inkräkta på eller främja en 
deltagande medlemsstats intressen.

(b) Målet att balansera de olika berörda 
medlemsstaternas intressen och undvika att 
orättvist inkräkta på eller främja en 
deltagande medlemsstats intressen eller att 
orättvist inkräkta på en icke-deltagande 
medlemsstats intressen.
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Or. en

Ändringsförslag 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Behovet av att undvika negativ 
inverkan på andra delar av en koncern där
en enhet enligt artikel 2 är föremål för 
rekonstruktion.

(c) Behovet av att undvika negativ 
inverkan på andra delar av en koncern där
ett kreditinstitut som är föremål för 
rekonstruktion ingår.

Or. en

Motivering

Ämnet och motiveringen är densamma som för artikel 6.1. Notera också att detta bör vara led 
d enligt den korrekta numreringen.

Ändringsförslag 294
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) De intressen som koncernen som 
helhet kan ha med fullständig hänsyn till 
dess affärsmodell.

Or. en

Ändringsförslag 295
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Behovet av att undvika en 
oproportionerlig kostnadsstegring för 
fordringsägare till enheter enligt artikel 2, 
i det fall den är större än om de avvecklats 
genom normala insolvensförfaranden.

(d) Behovet av att undvika en 
oproportionerlig kostnadsstegring för 
fordringsägare, i det fall den är större än 
om de avvecklats genom normala 
insolvensförfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 296
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utövande av 
rekonstruktionsbefogenheterna i enlighet 
med bestämmelserna i BRRD-direktivet [ ] 
ska det säkerställas att alla förluster, 
kostnader och andra utgifter först bärs av 
aktieägarna och borgenärerna i det 
institut som rekonstrueras, innan fonden 
används för att stödja en effektiv 
tillämpning av rekonstruktionsverktyg och 
rekonstruktionsbefogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 297
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) De beslut som fattas enligt artikel 107 i 
EUF-fördraget och enligt artikel 16.10.

utgår

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) De intressen som gäller för den inre 
marknaden som helhet.

Or. en

Motivering

Liknande förtydligande som till artikel 6.1 för att förstärka kommissionens åtaganden i 
enlighet med fördraget.

Ändringsförslag 299
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Huruvida en deltagande medlemsstat 
deltar i den gemensamma valutan och 
huruvida ett differentierat 
tillvägagångssätt kan krävas under vissa 
omständigheter på grund av detta.

Or. en

Ändringsförslag 300
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska väga de faktorer som 3. Nämnden ska väga de faktorer som 



PE521.747v01-00 132/182 AM\1006888SV.doc

SV

avses i andra stycket mot 
rekonstruktionsmålen enligt artikel 12, i 
enlighet med varje enskilt falls natur och 
omständigheter.

avses i andra stycket mot 
rekonstruktionsmålen enligt artikel 12, i 
enlighet med varje enskilt falls natur och 
omständigheter, men aldrig genom att 
favorisera, prioritera eller missgynna 
någon medlemsstat, lokalisering eller 
valuta jämfört med en annan.

Or. en

Ändringsförslag 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska väga de faktorer som 
avses i andra stycket mot 
rekonstruktionsmålen enligt artikel 12, i 
enlighet med varje enskilt falls natur och 
omständigheter.

3. Nämnden ska väga de faktorer som 
avses i andra stycket mot 
rekonstruktionsmålen enligt artikel 12, i 
enlighet med varje enskilt falls natur och 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 302
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska väga de faktorer som 
avses i andra stycket mot 
rekonstruktionsmålen enligt artikel 12, i 
enlighet med varje enskilt falls natur och 
omständigheter.

3. Kommissionen och nämnden ska väga 
de faktorer som avses i andra stycket mot 
rekonstruktionsmålen enligt artikel 12, i 
enlighet med varje enskilt falls natur och 
omständigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 303
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska väga de faktorer som 
avses i andra stycket mot 
rekonstruktionsmålen enligt artikel 12, i 
enlighet med varje enskilt falls natur och 
omständigheter.

3. Kommissionen och nämnden ska väga 
de faktorer som avses i andra stycket mot 
rekonstruktionsmålen enligt artikel 12, i 
enlighet med varje enskilt falls natur och 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 304
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska väga de faktorer som 
avses i andra stycket mot 
rekonstruktionsmålen enligt artikel 12, i 
enlighet med varje enskilt falls natur och 
omständigheter.

3. Nämnden och kommissionen ska väga 
de faktorer som avses i andra stycket mot 
rekonstruktionsmålen enligt artikel 12, i 
enlighet med varje enskilt falls natur och 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 305
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inget nämnd- eller kommissionsbeslut 
får ålägga medlemsstaterna att ge 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

4. Inget nämnd- eller kommissionsbeslut 
får ålägga medlemsstaterna att ge 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd, om 
inte en medlemsstat i enlighet med sina 
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nationella budgetförfaranden har godkänt 
ett sådant stöd. Medlemsstaterna ska 
inrätta ett förfarande för att besluta om 
godkännande inom fem dagar från det att 
nämnden eller kommissionen har begärt 
godkännandet. Om en medlemsstat inte 
har samtyckt till att ge detta stöd ska den 
inom samma period lämna ett förslag om 
avveckling av enheten och i 
förekommande fall koncernen till minsta 
möjliga kostnad. Om nämnden anser att 
det alternativa förslaget som inlämnats 
inte är förenligt med denna förordning 
ska nationell insolvenslag tillämpas.

Or. nl

Ändringsförslag 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inget nämnd- eller kommissionsbeslut 
får ålägga medlemsstaterna att ge 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

4. Inget nämnd- eller kommissionsbeslut 
får ålägga medlemsstaterna att ge 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd, 
såvida en medlemsstat i enlighet med sina 
nationella budgetförfaranden inte har 
godkänt ett sådant stöd. Medlemsstaterna 
ska ha infört ett förfarande som leder till 
ett beslut om godkännande inom 
[2 dagar] från det att nämnden eller 
kommissionen har begärt godkännandet.

Or. en

Motivering

För att texten ska bli rättsligt korrekt måste lagstiftningen respektera medlemsstaternas 
budgetoberoende och deras budgetförfaranden. Ändringsförslaget kombinerar detta rättsliga 
och demokratiska behov med det faktum att tiden är knapp vid en rekonstruktion.

Ändringsförslag 307
Jean-Paul Gauzès
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inget nämnd- eller kommissionsbeslut 
får ålägga medlemsstaterna att ge 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

4. Inget nämnd- eller kommissionsbeslut 
får ålägga medlemsstaterna att ge 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd, 
såvida, så länge en europeisk offentlig 
spärr inte har inrättats, en medlemsstat 
inte har accepterat att extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd ges, i de fall då 
inget annat mindre kostsamt alternativ 
fanns för att bevara den finansiella 
stabiliteten.

Or. en

Ändringsförslag 308
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inget nämnd- eller kommissionsbeslut 
får ålägga medlemsstaterna att ge
extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

4. Inget nämnd- eller kommissionsbeslut 
får ålägga medlemsstaterna att ge
offentliga medel för att stödja 
rekonstruktionsåtgärden. Inget rådsbeslut 
om att tillåta lån från fonden ska träda i 
kraft förrän alla deltagande 
medlemsstater har meddelat 
generalsekreteraren om slutförandet av 
sina tillämpliga nationella förfaranden.

Or. en

Motivering

Definitionen av ”extraordinärt offentlig finansiellt stöd” i artikel 2.26 i BRRD-direktivet 
innebär statsstöd (undantaget användningen av privata finansieringsarrangemang eller 
insättningsgarantisystem) enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget, som är avsett att upprätthålla 
eller återupprätta ett instituts eller en koncerns bärkraft, likviditet eller solvens.
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Ändringsförslag 309
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inget nämnd- eller kommissionsbeslut 
får ålägga medlemsstaterna att ge
extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

4. Inget nämnd- eller kommissionsbeslut 
får ålägga medlemsstaterna kollektivt eller 
enskilt att ge offentligt finansiellt stöd eller 
snedvrida förlustfördelningen mellan 
deltagande och icke-deltagande 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inget nämnd- eller kommissionsbeslut
får ålägga medlemsstaterna att ge 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

4. Inget nämndbeslut får ålägga 
medlemsstaterna att ge extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 311
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla berörda myndigheter ska beakta 
proportionalitetsprincipen vid 
tillämpningen av förordningen.
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Proportionalitetsprincipen avser i 
synnerhet de effekter som ett 
kreditinstituts obestånd kan få på grund 
av arten på dess verksamhet, dess 
aktieägarstruktur, dess juridiska form, 
dess riskprofil, storlek eller juridiska 
status, dess sammanlänkning med andra 
institut eller det finansiella systemet i 
stort, omfattningen eller komplexiteten av 
dess verksamhet och dess medlemskap i 
ett institutionellt skyddssystem enligt 
artikel 113.7 i förordning (EU) 
nr 575/2013.

Or. en

Ändringsförslag 312
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Av hänsyn till rätten till näringsfrihet 
enligt artikel 16 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna ska 
myndigheternas bestämmanderätt 
begränsas till vad som är nödvändigt för 
att förenkla institutets struktur och drift 
och därmed underlätta dess 
rekonstruktion. Alla åtgärder som vidtas i 
detta syfte bör dessutom vara förenliga 
med unionslagstiftningen. Åtgärder ska 
varken direkt eller indirekt vara 
diskriminerande på grund av nationalitet 
och ska ytterst motiveras av 
allmänintresset av finansiell stabilitet. För 
att avgöra om en åtgärd varit motiverad 
av allmänintresset, ska 
rekonstruktionsmyndigheter med detta för 
ögonen kunna uppnå sina 
rekonstruktionsmål utan att möta hinder 
för tillämpningen av 
rekonstruktionsverktyg eller för utövandet 
av sina befogenheter. Dessutom ska en 
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åtgärd inte gå utöver vad som är absolut 
nödvändigt för att uppnå målen.

Or. en

Ändringsförslag 313
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Ett beslut eller en 
rekonstruktionsåtgärd inom ramen för 
den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen på något 
stadium innebär extraordinärt offentligt 
finansiellt bistånd är förutsättningen för 
att vidta en sådan åtgärd att 
medlemsstaten ifråga accepterar detta.
Om medlemsstaten inte samtycker ska 
nationella insolvenslager tillämpas på 
fallet.

Or. en

Ändringsförslag 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Inga åtgärder, förslag, beslut eller 
policyriktlinjer från nämnden, 
kommissionen eller en nationell 
rekonstruktionsmyndighet enligt denna 
förordning får varken direkt eller indirekt 
diskriminera en medlemsstat eller en 
grupp av medlemsstater som plats för 
tillhandahållande av banktjänster eller 
finansiella tjänster, insättare, investerare 
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eller andra borgenärer etablerade i 
unionen på grund av deras nationalitet 
eller driftsställe.

Or. en

Ändringsförslag 315
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. För att utföra de uppgifter som 
kommissionen och nämnden tilldelats 
genom denna förordning ska 
kommissionen och nämnden tillämpa all 
relevant unionslagstiftning där 
unionslagstiftningen består av direktiv 
och nationell lagstiftning som genomför 
dessa direktiv.
I detta syfte ska kommissionen och 
nämnden fatta beslut under iakttagande 
av och i enlighet med tillämplig 
unionslagstiftning och i synnerhet 
lagstiftnings- och icke-lagstiftningsakter, 
inbegripet dem som avses i artiklarna 290 
och 291 i EUF-fördraget. De ska framför 
allt göra detta med iakttagande av de 
bindande tekniska standarder för tillsyn 
och tekniska standarder för 
genomförande som tagits fram av EBA 
och som antagits av kommissionen i 
enlighet med artiklarna 10–15 i 
förordning (EU) nr 1093/2010, av 
artikel 16 i den förordningen och av 
tillämpliga beslut av EBA i enlighet med 
artikel 19.3 i förordning (EU) 
nr 1093/2010.

Or. en
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Ändringsförslag 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Kommissionens utförande av sina 

uppgifter
1. När kommissionen utför de uppgifter 
som den tilldelats genom artikel 16 i 
denna förordning ska kommissionen 
agera oberoende och strikt i enlighet med 
de mål och principer som fastställs i 
denna förordning.
2. Kommissionen ska utföra de uppgifter 
som den tilldelats genom artikel 16 i 
denna förordning åtskilt från sina andra 
uppgifter och utan att det påverkar dessa.
3. Den kommissionspersonal som arbetar 
med att bistå kommissionen i utförandet 
av de uppgifter som den tilldelats genom 
artikel 16 i denna förordning ska vara 
organisatoriskt åtskild från personal som 
arbetar med andra av kommissionens 
uppgifter och de ska ha separata 
rapporteringsvägar.
4. För att främja åtskillnad mellan 
utförandet av de uppgifter som den 
tilldelats genom artikel 16 i denna 
förordning och kommissionens övriga 
uppgifter ska kommissionen se till att 
kommissionskollegiet är helt differentierat 
när det gäller utförandet av dessa 
uppgifter och de övriga uppgifterna. En 
sådan åtskillnad bör inbegripa helt 
separata möten och dagordningar.
5. För tillämpningen av punkterna 1–4 
ska kommissionen anta och offentliggöra 
alla nödvändiga interna regler, inbegripet 
regler avseende tystnadsplikt och 
informationsutbyte.
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6. Den kommissionsledamot som har 
ansvar för rekonstruktionsfunktioner ska 
inte ha någon rösträtt i 
kommissionskollegiet för frågor som rör 
tillämpning av konkurrenspolitiken och 
statsstödsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 317
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden ska upprätta 
rekonstruktionsplaner för enheter enligt 
artikel 2 och för koncerner.

1. Den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten i den 
deltagande medlemsstat där enheten eller 
koncernen enligt artikel 2 är etablerad ska 
upprätta en rekonstruktionsplan för den 
berörda enheten eller koncernen.

(Detta ändringsförslag gäller hela texten.)

Or. en

Motivering

Med tanke på hur känslig den information är som behöver tas med i rekonstruktionsplanerna 
måste dessa upprättas av de berörda nationella rekonstruktionsmyndigheterna. Nämnden bör 
endast ta emot den information som krävs för att uppfylla sina uppgifter enligt denna 
förordning. Konfidentiell eller känslig affärsinformation från ett kreditinstitut får inte lämnas 
till nämnden.

Ändringsförslag 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden ska upprätta 1. Nämnden ska se över de nationella
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rekonstruktionsplaner för enheter enligt 
artikel 2 och för koncerner.

rekonstruktionsplaner som upprättats av 
nationella rekonstruktionsmyndigheter i 
enlighet med BRRD-direktivet för enheter 
enligt artikel 2 och för koncerner.

Or. en

Motivering

Den rekonstruktionsnämnd som ska inrättas enligt SRM-förslaget kommer i dagsläget att ha 
uppgiften att upprätta rekonstruktionsplaner för alla institut som omfattas av SRM. Enligt 
BRRD-direktivet är dock varje institut ålagt att ha adekvata rekonstruktionsplaner. Det bör 
undvikas att existerande planer överlappar varandra.

Ändringsförslag 319
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden ska upprätta 
rekonstruktionsplaner för enheter enligt
artikel 2 och för koncerner.

1. Nämnden ska upprätta 
rekonstruktionsplaner för enheter som står 
under direkt tillsyn från Europeiska 
centralbanken enligt förordningen om 
den gemensamma tillsynsmekanismen 
nr [ ] och för alla gränsöverskridande 
enheter.

Or. en

Ändringsförslag 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden ska upprätta 
rekonstruktionsplaner för enheter enligt 
artikel 2 och för koncerner.

1. Nämnden ska tillsammans med 
nationella rekonstruktionsmyndigheter
upprätta rekonstruktionsplaner för enheter 
enligt artikel 2 och för koncerner.
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Or. en

Ändringsförslag 321
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden ska upprätta 
rekonstruktionsplaner för enheter enligt 
artikel 2 och för koncerner.

1. Nämnden ska vid sina verkställande 
möten upprätta rekonstruktionsplaner för 
enheter enligt artikel 2 och för koncerner.

Or. en

Ändringsförslag 322
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
upprätta rekonstruktionsplaner för 
kreditinstitut som uteslutande är 
lokaliserade i deras medlemsstat och inte 
är gränsöverskridande enheter.

Or. en

Ändringsförslag 323
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Alla rekonstruktionsplaner ska 
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lämnas in för slutgiltigt godkännande av 
nämnden vid dess verkställande möte.

Or. en

Motivering

Största möjliga konfidentialitet måste säkerställas för rekonstruktionsplanerna och därför bör 
vi skapa en mekanism där antalet involverade personer begränsas till det absolut 
nödvändiga.

Ändringsförslag 324
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
lämna all information till nämnden som 
krävs för att utforma och genomföra 
rekonstruktionsplaner och som de ska 
erhålla i enlighet med artiklarna 10 och 
12.1 i direktiv [], utan påverkan på 
tillämpningen av kapitel 5 i denna 
avdelning.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag nr 7. Det måste vara de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna som upprättar rekonstruktionsplaner för de berörda 
kreditinstituten.

Ändringsförslag 325
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
lämna all information till nämnden som 
krävs för att utforma och genomföra 
rekonstruktionsplaner och som de ska 
erhålla i enlighet med artiklarna 10 och 
12.1 i direktiv [], utan påverkan på 
tillämpningen av kapitel 5 i denna 
avdelning.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
lämna all information till nämnden som 
krävs för att utforma och genomföra
koncernrekonstruktionsplaner för institut 
som står under direkt tillsyn från ECB, 
utan påverkan på tillämpningen av kapitel 
5 i denna avdelning. För övriga enheter 
enligt artikel 2 ska nationella 
rekonstruktionsmyndigheter översända
rekonstruktionsplaner som upprättats i 
enlighet med artiklarna 10 och 12.1 i 
direktiv [], utan påverkan på tillämpningen 
av kapitel 5 i denna avdelning.

Or. en

Ändringsförslag 326
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rekonstruktionsplanen ska avse de 
rekonstruktionsåtgärder som
kommissionen och nämnden kan komma 
att vidta, om en enhet enligt artikel 2 eller 
en koncern uppfyller 
rekonstruktionsvillkoren. I 
rekonstruktionsplanen ska en rad scenarier 
beaktas, inklusive att obestånd kan vara 
specifikt eller inträffar vid mer generell 
finansiell instabilitet eller vid 
systemhändelser. Rekonstruktionsplanen 
får inte förutsätta tillgång till extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd, förutom 
användning av fonden enligt denna 
förordning.

4. Rekonstruktionsplanen ska avse de 
rekonstruktionsåtgärder som behöver 
vidtas, om en enhet enligt artikel 2 eller en 
koncern uppfyller rekonstruktionsvillkoren.
I rekonstruktionsplanen ska en rad 
scenarier beaktas, inklusive att obestånd 
kan vara specifikt eller inträffar vid mer 
generell finansiell instabilitet eller vid 
systemhändelser. Rekonstruktionsplanen 
får inte förutsätta tillgång till extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd, förutom 
användning av fonden enligt denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 327
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rekonstruktionsplanen ska avse de 
rekonstruktionsåtgärder som
kommissionen och nämnden kan komma 
att vidta, om en enhet enligt artikel 2 eller 
en koncern uppfyller 
rekonstruktionsvillkoren. I 
rekonstruktionsplanen ska en rad scenarier 
beaktas, inklusive att obestånd kan vara 
specifikt eller inträffar vid mer generell 
finansiell instabilitet eller vid 
systemhändelser. Rekonstruktionsplanen 
får inte förutsätta tillgång till extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd, förutom 
användning av fonden enligt denna 
förordning.

4. Rekonstruktionsplanen ska avse de 
rekonstruktionsåtgärder som nämnden eller 
de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna kan 
komma att vidta, om en enhet enligt
punkterna 1 och 1a eller en koncern 
uppfyller rekonstruktionsvillkoren. I 
rekonstruktionsplanen ska en rad scenarier 
beaktas, inklusive att obestånd kan vara 
specifikt eller inträffar vid mer generell 
finansiell instabilitet eller vid 
systemhändelser. Rekonstruktionsplanen 
får inte förutsätta tillgång till extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd, förutom 
användning av fonden enligt denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rekonstruktionsplanen ska avse de 
rekonstruktionsåtgärder som
kommissionen och nämnden kan komma 
att vidta, om en enhet enligt artikel 2 eller 
en koncern uppfyller 
rekonstruktionsvillkoren. I 
rekonstruktionsplanen ska en rad scenarier 
beaktas, inklusive att obestånd kan vara 
specifikt eller inträffar vid mer generell 

4. Rekonstruktionsplanen ska avse de 
rekonstruktionsåtgärder som nämnden och 
nationella rekonstruktionsmyndigheter
kan komma att vidta, om en enhet enligt 
artikel 2 eller en koncern uppfyller 
rekonstruktionsvillkoren. I 
rekonstruktionsplanen ska en rad scenarier 
beaktas, inklusive att obestånd kan vara 
specifikt eller inträffar vid mer generell 
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finansiell instabilitet eller vid 
systemhändelser. Rekonstruktionsplanen 
får inte förutsätta tillgång till extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd, förutom 
användning av fonden enligt denna 
förordning.

finansiell instabilitet eller vid 
systemhändelser. Rekonstruktionsplanen 
får inte förutsätta tillgång till extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 329
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rekonstruktionsplanen ska avse de 
rekonstruktionsåtgärder som
kommissionen och nämnden kan komma 
att vidta, om en enhet enligt artikel 2 eller 
en koncern uppfyller 
rekonstruktionsvillkoren. I 
rekonstruktionsplanen ska en rad scenarier 
beaktas, inklusive att obestånd kan vara 
specifikt eller inträffar vid mer generell 
finansiell instabilitet eller vid 
systemhändelser. Rekonstruktionsplanen 
får inte förutsätta tillgång till extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd, förutom 
användning av fonden enligt denna 
förordning.

4. Rekonstruktionsplanen ska avse de 
rekonstruktionsåtgärder som nämnden kan 
komma att vidta, om en enhet enligt artikel 
2 eller en koncern uppfyller 
rekonstruktionsvillkoren. I 
rekonstruktionsplanen ska en rad scenarier 
beaktas, inklusive att obestånd kan vara 
specifikt eller inträffar vid mer generell 
finansiell instabilitet eller vid 
systemhändelser. Rekonstruktionsplanen 
får inte förutsätta tillgång till extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd eller beroende av 
fonden.

Or. en

Ändringsförslag 330
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Rekonstruktionsplanen ska avse de 4. Rekonstruktionsplanen ska avse de 
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rekonstruktionsåtgärder som 
kommissionen och nämnden kan komma 
att vidta, om en enhet enligt artikel 2 eller 
en koncern uppfyller 
rekonstruktionsvillkoren. I 
rekonstruktionsplanen ska en rad scenarier 
beaktas, inklusive att obestånd kan vara 
specifikt eller inträffar vid mer generell 
finansiell instabilitet eller vid 
systemhändelser. Rekonstruktionsplanen 
får inte förutsätta tillgång till extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd, förutom 
användning av fonden enligt denna 
förordning.

rekonstruktionsåtgärder som 
kommissionen och nämnden kan komma 
att vidta, om en enhet enligt artikel 2 eller 
en koncern uppfyller 
rekonstruktionsvillkoren. I 
rekonstruktionsplanen ska en rad scenarier 
beaktas, inklusive att obestånd kan vara 
specifikt eller inträffar vid mer generell 
finansiell instabilitet eller vid 
systemhändelser. Rekonstruktionsplanen 
får inte förutsätta tillgång till extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd, förutom 
användning av fonden enligt denna 
förordning. Om detta inte kan garanteras 
eftersom en enhet har uppnått eller 
sannolikt kommer att uppnå en kritisk 
storlek ska nämnden säkerställa att 
enheten anpassar sin affärsstrategi på ett 
sådant sätt att en ordnad rekonstruktion 
kan åstadkommas i händelse av obestånd 
eller kris.

Or. en

Ändringsförslag 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Rekonstruktionsplanen för varje enhet 
ska omfatta alla punkter som beskrivs i 
kapitel 2 i BRRD-direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 332
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Företags rekonstruktionsplaner ska 
innehålla alla följande element:

5. Rekonstruktionsplaner för varje enhet
ska utarbetas i enlighet med och innehålla 
alla punkter som specificeras i artikel 11 i 
BRRD-direktivet [ ].

Or. en

Ändringsförslag 333
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En sammanfattning av planens 
huvudpunkter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 334
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En sammanfattning av de väsentliga 
förändringar på institutet som inträffat 
sedan den senaste 
rekonstruktionsinformationen lämnades 
in.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 335
Olle Schmidt
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) En beskrivning av hur vital 
verksamhet och kärnaffärsområden, i den 
utsträckning som krävs, skulle kunna 
avskiljas juridiskt och ekonomiskt från 
övriga funktioner för att säkerställa 
fortsatt verksamhet om institutet skulle 
hamna på obestånd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 336
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) En uppskattning av tidsramen för att 
genomföra varje väsentlig del av planen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 337
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) En detaljerad beskrivning av den 
bedömning av 
rekonstruktionsmöjligheterna som gjorts i 
enlighet med artikel 8.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 338
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En beskrivning av alla åtgärder som 
krävs enligt artikel 8.5 för att åtgärda 
eller avlägsna belagda 
rekonstruktionshinder i bedömningen i 
enlighet med artikel 8.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 339
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) En detaljerad beskrivning av 
förfarandena för att fastställa värdet och 
möjligheten att sälja ut institutets vitala 
verksamhet, centrala affärsområden och 
tillgångar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 340
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) En detaljerad beskrivning av 
arrangemangen för att säkerställa att den 
begärda informationen enligt artikel 8 är 
aktuell och alltid tillgänglig för 

utgår
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rekonstruktionsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 341
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) En förklaring från 
rekonstruktionsmyndigheten av hur 
rekonstruktionsalternativen skulle kunna 
finansieras utan antagande om 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 342
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) En förklaring från 
rekonstruktionsmyndigheten av hur 
rekonstruktionsalternativen skulle kunna 
finansieras utan antagande om 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

(i) En förklaring från 
rekonstruktionsmyndigheten av hur 
rekonstruktionsalternativen skulle kunna 
finansieras utan antagande om 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd eller 
beroende av fonden.

Or. en

Ändringsförslag 343
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) En detaljerad beskrivning av de olika 
rekonstruktionstrategier som skulle 
kunna tillämpas enligt de olika möjliga 
scenarierna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 344
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) En beskrivning av kritiska ömsesidiga 
beroenden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 345
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) En analys av planens effekter på 
övriga institut inom koncernen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 346
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led m
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) En beskrivning av 
handlingsalternativen för att bevara 
tillgång till betalnings- och 
avvecklingstjänster och annan 
infrastruktur.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 347
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) En plan för kommunikation med 
media och allmänheten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 348
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Minimikravet på egna medel och 
kvalificerade skulder enligt artikel 10 och 
en tidsfrist för att nå upp till denna nivå, 
om så är tillämpligt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 349
Olle Schmidt
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led p

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(p) Minimikravet på egna medel och 
avtalade skuldnedskrivningsinstrument 
enligt artikel 10 och en tidsfrist för att nå 
upp till denna nivå, om så är tillämpligt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 350
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(q) En beskrivning av vitala operationer 
och system för kontinuerlig drift av 
institutets operativa verksamheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 351
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led r

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(r) En beskrivning av hur planens 
genomförande påverkar de anställda, 
inklusive en bedömning av alla tillhöriga 
kostnader.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 352
Olle Ludvigsson

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ra) En beskrivning av de förfaranden 
som ska tillämpas för information och 
samråd med anställda eller deras 
representanter under genomförandet av 
planen.

Or. en

Ändringsförslag 353
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Koncerners rekonstruktionsplaner ska 
bestå av en rekonstruktionsplan för hela 
koncernen och ange åtgärder för 
rekonstruktionen av koncernens 
moderbolag och dotterbolag.

6. Koncerners rekonstruktionsplaner ska 
bestå av en rekonstruktionsplan för hela 
koncernen. På en motiverad begäran från 
den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten eller en 
företrädare för rekonstruktionsnämnden, 
särskilt i de fall då verksamheten i 
dotterbolaget utgör en betydande andel av 
den medlemsstatens finansiella system, 
ska koncernrekonstruktionsplanen också 
innehålla en separat plan för 
rekonstruktion av dotterbolaget som är 
beläget i den deltagande medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan



AM\1006888SV.doc 157/182 PE521.747v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oberoende av denna bestämmelse får 
nationella rekonstruktionsmyndigheter i 
icke-deltagande medlemsstater upprätta 
och vidmakthålla rekonstruktionsplaner 
för dotterbolag som utgör en del av en 
koncern som är etablerad i den 
deltagande medlemsstaten enligt 
artiklarna 11 och 12 i direktiv [ ].

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klarläggar fallet då det finns dotterbolag, i enlighet med 
BRRD-direktivet (referenser till artiklarna 11 och 12 i detta), eftersom enskilda planer är 
ännu viktigare om dotterbolaget inte omfattas av den gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen.

Ändringsförslag 355
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Nämnden ska upprätta 
rekonstruktionsplanerna i samarbete med 
tillsynsmyndigheten eller den 
samordnande tillsynsmyndigheten och 
med de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna i de 
deltagande medlemsstater där enheterna 
är etablerade.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen 7 och 8.
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Ändringsförslag 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Nämnden ska upprätta 
rekonstruktionsplanerna i samarbete med 
tillsynsmyndigheten eller den samordnande 
tillsynsmyndigheten och med de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna i de 
deltagande medlemsstater där enheterna är 
etablerade.

7. Nämnden ska upprätta 
rekonstruktionsplanerna i samarbete med 
tillsynsmyndigheten eller den samordnande 
tillsynsmyndigheten, med de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna i de 
deltagande medlemsstater där enheterna är 
etablerade och med de nationella 
myndigheterna i de icke-deltagande 
medlemsstater där dotterbolag är 
etablerade.

Or. en

Motivering

Planer som påverkar dotterbolag som är lokaliserade på icke-deltagande medlemsstaters 
territorium kan få viktiga effekter för den lokala finansmarknadsstabiliteten. Planerna bör 
därför upprättas tillsammans med den samordnande tillsynsmyndigheten, de nationella 
myndigheterna i deltagande medlemsstater där enheterna är etablerade och nationella 
myndigheter i icke-deltagande medlemsstater där dotterbolag är etablerade.

Ändringsförslag 357
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Nämnden ska upprätta 
rekonstruktionsplanerna i samarbete med 
tillsynsmyndigheten eller den samordnande 
tillsynsmyndigheten och med de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna i de 
deltagande medlemsstater där enheterna är 
etablerade.

7. Nämnden ska upprätta 
rekonstruktionsplanerna i samarbete med 
tillsynsmyndigheten eller den samordnande 
tillsynsmyndigheten och med de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna i de 
deltagande medlemsstater där enheterna är 
etablerade. Nämnden ska samarbeta med 
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rekonstruktionsmyndigheter i icke-
deltagande medlemsstater om det i dessa 
medlemsstater finns enheter som ingår i 
den gruppbaserade tillsynen.

Or. en

Ändringsförslag 358
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. För kreditinstitut som inte anses vara 
systemviktiga enligt definitionen i 
förordningen enligt ärende 2012/0242 ska 
de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna upprätta 
förslag till rekonstruktionsplaner.  
Rekonstruktionsnämnden kan endast 
godta eller förkasta ett förslag till plan 
med en omfattande motivering. Om 
förslaget till plan förkastas två gånger ska 
det hänvisas till rekonstruktionsnämndens 
plenarmöte.

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.

Ändringsförslag 359
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Nämnden får ålägga de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna att utarbeta 
preliminära rekonstruktionsplaner och 
rekonstruktionsmyndigheten på 
koncernnivå att utarbeta en preliminär 
rekonstruktionsplan för koncernen.

8. De nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska utarbeta 
preliminära rekonstruktionsplaner och 
rekonstruktionsmyndigheten på 
koncernnivå ska utarbeta en preliminär 
rekonstruktionsplan för koncernen. Om 
nämnden beslutar sig för att ändra en 
inlämnat förslag till rekonstruktionsplan 
ska den ge en omfattande motivering.

Or. en

Ändringsförslag 360
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 9 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Beslut som rör upprättande och 
bedömning av rekonstruktionsplaner och 
tillämpning av lämpliga åtgärder ska 
fattas av nämnden vid dess verkställande 
möten.

Or. en

Ändringsförslag 361
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Nämnden ska ha ett samförståndsavtal 
med rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater.
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Or. en

Ändringsförslag 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Tillämpning av [BRRD-direktivet]

Åtgärderna inom ramen för den 
gemensamma 
rekonstruktionsmekanismen gentemot 
institut ska styras av BRRD-direktivet [ ].

Or. en

Ändringsförslag 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7b
Möjligheter till rekonstruktion av 

systemviktiga institut
För de institut som avses i artikel 2 i 
denna förordning och som klassificerats 
som globalt systemviktiga institut eller 
som andra systemviktiga institut i enlighet 
med artikel 131 i direktiv 2013/36/EU ska 
nämnden prioritera bedömningen av 
möjligheterna till rekonstruktion av dem i 
enlighet med artikel 13 [BRRD] och 
upprätta en plan för vart och ett av dessa 
institut för att undanröja hinder för 
rekonstruktion i enlighet med artikel 14 
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[BRRD].
Plan ska åtminstone innehålla följande:
(a) Kräva att institutet avyttrar vissa 
tillgångar.
(b) Kräva att institutet begränsar eller 
upphör med viss befintlig eller föreslagen 
verksamhet.
(c) Begränsa eller förhindra utvecklande 
eller försäljning av nya affärsområden 
eller produkter.
(d) Kräva förändringar av institutets 
juridiska eller operativa strukturer så att 
komplexiteten minskas för att kunna 
säkerställa att det kan gå att juridiskt och 
ekonomiskt avskilja kritiska funktioner 
från övriga funktioner genom 
tillämpningen av 
rekonstruktionsverktygen.

Or. en

Ändringsförslag 364
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner enligt artikel 7 ska 
nämnden efter samråd med den behöriga 
myndigheten, inbegripet ECB, samt 
rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater där 
betydande filialer är belägna – i den mån 
det är relevant för den betydande filialen –
göra en bedömning av om institut och 
koncerner kan rekonstrueras utan 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd, 
oaktat användningen av fonden som 
inrättats i enlighet med artikel 64.

1. Vid utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner enligt artikel 7 ska 
nämnden efter samråd med den behöriga 
myndigheten, inbegripet ECB, samt 
rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater där 
betydande filialer eller dotterbolag är 
belägna – i den mån det är relevant för den 
betydande filialen, dotterbolaget och den 
finansiella stabiliteten – göra en 
bedömning av om institut och koncerner 
kan rekonstrueras utan extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd, oaktat 
användningen av fonden som inrättats i 
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enlighet med artikel 64.

Or. en

Ändringsförslag 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner enligt artikel 7 ska 
nämnden efter samråd med den behöriga 
myndigheten, inbegripet ECB, samt 
rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater där 
betydande filialer är belägna – i den mån 
det är relevant för den betydande filialen –
göra en bedömning av om institut och 
koncerner kan rekonstrueras utan 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd, 
oaktat användningen av fonden som 
inrättats i enlighet med artikel 64.

1. Vid utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner enligt artikel 7 ska 
nämnden efter samråd med den behöriga 
myndigheten, inbegripet ECB, samt 
rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater där 
betydande filialer är belägna – i den mån 
det är relevant för den betydande filialen –
göra en bedömning av om institut och 
koncerner kan rekonstrueras utan 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 366
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner enligt artikel 7 ska 
nämnden efter samråd med den behöriga 
myndigheten, inbegripet ECB, samt 
rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater där 
betydande filialer är belägna – i den mån 
det är relevant för den betydande filialen 

1. Vid utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner enligt artikel 7 ska 
nämnden efter samråd med den behöriga 
myndigheten, inbegripet ECB, samt 
rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater när det rör 
sig om enhet som verkar i dess 
jurisdiktion, göra en bedömning av om 
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– göra en bedömning av om institut och 
koncerner kan rekonstrueras utan 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd, 
oaktat användningen av fonden som 
inrättats i enlighet med artikel 64.

institut och koncerner kan rekonstrueras 
utan extraordinärt offentligt finansiellt 
stöd, oaktat användningen av fonden som 
inrättats i enlighet med artikel 64.
Förslaget till koncernrekonstruktionsplan 
och rekonstruktionsbeslut till följd av 
detta ska inte vara bindande för 
rekonstruktionsmyndigheter i den icke-
deltagande medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner enligt artikel 7 ska 
nämnden efter samråd med den behöriga
myndigheten, inbegripet ECB, samt 
rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater där 
betydande filialer är belägna – i den mån 
det är relevant för den betydande filialen –
göra en bedömning av om institut och 
koncerner kan rekonstrueras utan 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd, 
oaktat användningen av fonden som 
inrättats i enlighet med artikel 64.

1. Vid utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner enligt artikel 7 ska 
nämnden efter samråd med de behöriga
myndigheterna, inbegripet ECB, samt 
rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater där
dotterbolag och betydande filialer är 
belägna – i den mån det är relevant för den 
betydande filialen – göra en bedömning av 
om institut och koncerner kan 
rekonstrueras utan extraordinärt offentligt 
finansiellt stöd, oaktat användningen av 
fonden som inrättats i enlighet med 
artikel 64.

Or. en

Motivering

Den ursprungliga texten var oförenlig med artikel 7 där det även hänvisas till dotterbolag.
Ändringsförslaget klarlägger situationen med dotterbolag, i linje med BRRD-direktivet.

Ändringsförslag 368
Diogo Feio
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När den utarbetar en rekonstruktionsplan
för enheter enligt artikel 2, ska nämnden 
göra en bedömning av om en sådan enhet 
kan rekonstrueras i enlighet med denna 
förordning. En enhet ska anses kunna 
rekonstrueras, om 
rekonstruktionsmyndigheten på ett 
genomförbart och trovärdigt sätt antingen 
kan avveckla den med normala 
insolvensförfaranden eller också kan 
rekonstruera den med de olika verktygen 
och befogenheterna och utan betydande 
negativa effekter på finansiella system, 
inbegripet mer generell finansiell 
instabilitet eller systemhändelser, i den 
medlemsstat där enheten finns, i andra 
medlemsstater eller i unionen och för att 
säkra enhetens vitala funktioner.

2. När den utarbetar en rekonstruktionsplan 
för enheter enligt artikel 7.1 eller ger det 
slutliga godkännandet till 
rekonstruktionsplaner för enheter enligt 
artikel 7.1a ska nämnden göra en 
bedömning av om en sådan enhet kan 
rekonstrueras i enlighet med denna 
förordning. En enhet ska anses kunna 
rekonstrueras, om 
rekonstruktionsmyndigheten på ett 
genomförbart och trovärdigt sätt antingen 
kan avveckla den med normala 
insolvensförfaranden eller också kan 
rekonstruera den med de olika verktygen 
och befogenheterna och utan betydande 
negativa effekter på finansiella system, 
inbegripet mer generell finansiell 
instabilitet eller systemhändelser, i den 
medlemsstat där enheten finns, i andra 
medlemsstater eller i unionen och för att 
säkra enhetens vitala funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 369
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När den utarbetar en rekonstruktionsplan 
för enheter enligt artikel 2, ska nämnden 
göra en bedömning av om en sådan enhet 
kan rekonstrueras i enlighet med denna 
förordning. En enhet ska anses kunna 
rekonstrueras, om 
rekonstruktionsmyndigheten på ett 
genomförbart och trovärdigt sätt antingen 

2. När den utarbetar en rekonstruktionsplan 
för enheter enligt artikel 2, ska nämnden 
göra en bedömning av om en sådan enhet 
kan rekonstrueras i enlighet med denna 
förordning. En enhet ska anses kunna 
rekonstrueras, om 
rekonstruktionsmyndigheten på ett 
genomförbart och trovärdigt sätt antingen 
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kan avveckla den med normala 
insolvensförfaranden eller också kan 
rekonstruera den med de olika verktygen 
och befogenheterna och utan betydande 
negativa effekter på finansiella system, 
inbegripet mer generell finansiell 
instabilitet eller systemhändelser, i den 
medlemsstat där enheten finns, i andra 
medlemsstater eller i unionen och för att 
säkra enhetens vitala funktioner.

kan avveckla den med normala 
insolvensförfaranden eller också kan 
rekonstruera den med de olika verktygen 
och befogenheterna och utan betydande 
negativa effekter på finansiella system, 
inbegripet mer generell finansiell 
instabilitet eller systemhändelser, i den 
medlemsstat där enheten finns, med 
beaktande av den finansiella, ekonomiska 
och sociala stabiliteten i den 
medlemsstaten eller andra medlemsstater 
eller i unionen och för att säkra enhetens 
vitala funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 370
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När den utarbetar en rekonstruktionsplan 
för enheter enligt artikel 2, ska nämnden 
göra en bedömning av om en sådan enhet 
kan rekonstrueras i enlighet med denna 
förordning. En enhet ska anses kunna 
rekonstrueras, om 
rekonstruktionsmyndigheten på ett 
genomförbart och trovärdigt sätt antingen 
kan avveckla den med normala 
insolvensförfaranden eller också kan 
rekonstruera den med de olika verktygen 
och befogenheterna och utan betydande 
negativa effekter på finansiella system, 
inbegripet mer generell finansiell 
instabilitet eller systemhändelser, i den 
medlemsstat där enheten finns, i andra 
medlemsstater eller i unionen och för att 
säkra enhetens vitala funktioner.

2. När den utarbetar en rekonstruktionsplan 
för enheter enligt artikel 2, ska nämnden 
göra en bedömning av om en sådan enhet 
kan rekonstrueras i enlighet med denna 
förordning. En enhet ska anses kunna 
rekonstrueras, om 
rekonstruktionsmyndigheten på ett 
genomförbart och trovärdigt sätt antingen 
kan avveckla den med normala 
insolvensförfaranden eller också kan 
rekonstruera den med de olika verktygen 
och befogenheterna och utan betydande 
negativa effekter på finansiella system, 
inbegripet mer generell finansiell 
instabilitet eller systemhändelser, i den 
medlemsstat där enheten finns, i andra 
medlemsstater eller i unionen och för att 
säkra enhetens vitala funktioner. Enheter 
som nått en kritisk storlek enligt 
definitionen i artikel 3 och som inte anses 
kunna rekonstrueras med de befintliga 
verktygen enligt artikel 19 ska 
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omstruktureras på lämpligt sätt. I detta 
fall ska egendomsrätter underordnas 
allmänintresset.

Or. en

Ändringsförslag 371
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner för koncerner ska 
nämnden göra en bedömning av om 
koncernen kan rekonstrueras enlighet med
förordningen. En koncern ska anses kunna 
rekonstrueras, om 
rekonstruktionsmyndigheten på ett 
genomförbart och trovärdigt sätt antingen 
kan avveckla koncernenheterna med 
normala insolvensförfaranden eller också 
kan rekonstruera dem med de olika 
verktygen och befogenheterna och utan 
betydande negativa effekter på finansiella 
system, inbegripet mer generell finansiell 
instabilitet eller systemhändelser, i de 
medlemsstater där koncernenheterna finns, 
i andra medlemsstater eller i unionen och 
för att säkra deras vitala funktioner, 
antingen genom att de utan svårigheter kan 
avskiljas i rätt tid eller också på andra sätt.

3. Vid utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner för koncerner ska 
nämnden göra en bedömning av om 
koncernen kan rekonstrueras enlighet med
BRRD-direktivet [ ] med förbehåll för de 
ändringar i denna förordning som 
anpassar det till inrättandet av nämnden.
En koncern ska anses kunna rekonstrueras, 
om rekonstruktionsmyndigheten på ett 
genomförbart och trovärdigt sätt antingen 
kan avveckla koncernenheterna med 
normala insolvensförfaranden eller också 
kan rekonstruera dem med de olika 
verktygen och befogenheterna och utan 
betydande negativa effekter på finansiella 
system, inbegripet mer generell finansiell 
instabilitet eller systemhändelser, i de 
medlemsstater där koncernenheterna finns, 
i andra medlemsstater eller i unionen och 
för att säkra deras vitala funktioner, 
antingen genom att de utan svårigheter kan 
avskiljas i rätt tid eller också på andra sätt.

Or. en

Ändringsförslag 372
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner för koncerner ska 
nämnden göra en bedömning av om 
koncernen kan rekonstrueras enlighet med 
förordningen. En koncern ska anses kunna 
rekonstrueras, om 
rekonstruktionsmyndigheten på ett 
genomförbart och trovärdigt sätt antingen 
kan avveckla koncernenheterna med 
normala insolvensförfaranden eller också 
kan rekonstruera dem med de olika 
verktygen och befogenheterna och utan 
betydande negativa effekter på finansiella 
system, inbegripet mer generell finansiell 
instabilitet eller systemhändelser, i de 
medlemsstater där koncernenheterna finns, 
i andra medlemsstater eller i unionen och 
för att säkra deras vitala funktioner, 
antingen genom att de utan svårigheter kan 
avskiljas i rätt tid eller också på andra sätt.

3. Vid utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner för koncerner ska 
nämnden göra en bedömning av om 
koncernen kan rekonstrueras enlighet med 
förordningen. En koncern ska anses kunna 
rekonstrueras, om 
rekonstruktionsmyndigheten på ett 
genomförbart och trovärdigt sätt antingen 
kan avveckla koncernenheterna med 
normala insolvensförfaranden eller också 
kan rekonstruera dem med de olika 
verktygen och befogenheterna och utan 
betydande negativa effekter på finansiella 
system, inbegripet mer generell finansiell 
instabilitet eller systemhändelser, i de 
medlemsstater där koncernenheterna finns,
med beaktande av den finansiella, 
ekonomiska och sociala stabiliteten i
dessa medlemsstater och andra 
medlemsstater eller i unionen och för att 
säkra deras vitala funktioner, antingen 
genom att de utan svårigheter kan avskiljas 
i rätt tid eller också på andra sätt.

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 
economy and social stability of a Member State.

Ändringsförslag 373
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Rapporten ska delges den berörda 
enheten eller moderbolaget, de behöriga 
myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna i icke-
deltagande medlemsstater där betydande 
filialer finns. Den ska underbyggas med 
motiven till bedömningen eller avgörandet 
i fråga och ska ange hur bedömningen eller 
avgörandet uppfyller kravet på 
proportionell tillämpning enligt artikel 6.

6. Rapporten ska delges den berörda 
enheten eller moderbolaget, de behöriga 
myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna i icke-
deltagande medlemsstater. Den ska 
underbyggas med motiven till 
bedömningen eller avgörandet i fråga och 
ska ange hur bedömningen eller avgörandet 
uppfyller kravet på proportionell 
tillämpning enligt artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 374
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Rapporten ska delges den berörda 
enheten eller moderbolaget, de behöriga 
myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater där 
betydande filialer finns. Den ska 
underbyggas med motiven till 
bedömningen eller avgörandet i fråga och 
ska ange hur bedömningen eller avgörandet 
uppfyller kravet på proportionell 
tillämpning enligt artikel 6.

6. Rapporten ska delges den berörda 
enheten eller moderbolaget, de behöriga 
myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater där 
betydande filialer eller dotterbolag finns.
Den ska underbyggas med motiven till 
bedömningen eller avgörandet i fråga och 
ska ange hur bedömningen eller avgörandet 
uppfyller kravet på proportionell 
tillämpning enligt artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 375
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Inom fyra månader från dagen för 
rapportmottagandet kan enheten eller 
moderbolaget inkomma med synpunkter 
och föreslå nämnden alternativa åtgärder 
för att åtgärda de hinder som konstaterats i 
rapporten. Åtgärder som enheten eller 
moderbolaget föreslår ska nämnden delge 
de behöriga myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater där 
betydande filialer finns.

7. Inom fyra månader från dagen för 
rapportmottagandet kan enheten eller 
moderbolaget inkomma med synpunkter 
och föreslå nämnden alternativa åtgärder 
för att åtgärda de hinder som konstaterats i 
rapporten. Åtgärder som enheten eller 
moderbolaget föreslår ska nämnden delge 
de behöriga myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 376
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Inom fyra månader från dagen för 
rapportmottagandet kan enheten eller 
moderbolaget inkomma med synpunkter 
och föreslå nämnden alternativa åtgärder 
för att åtgärda de hinder som konstaterats i 
rapporten. Åtgärder som enheten eller 
moderbolaget föreslår ska nämnden delge 
de behöriga myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater där 
betydande filialer finns.

7. Inom fyra månader från dagen för 
rapportmottagandet kan enheten eller 
moderbolaget eller den behöriga 
myndigheten eller 
rekonstruktionsmyndigheten i 
en icke-deltagande medlemsstat inkomma 
med synpunkter och föreslå nämnden 
alternativa åtgärder för att åtgärda de 
hinder som konstaterats i rapporten.
Åtgärder som enheten eller moderbolaget 
föreslår ska nämnden delge de behöriga 
myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna i 
icke-deltagande medlemsstater där 
betydande filialer eller dotterbolag finns.

Or. en
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Ändringsförslag 377
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Om de åtgärder som enheten eller 
moderbolaget föreslår inte effektivt 
avlägsnar rekonstruktionshindren, ska 
nämnden fatta beslut efter samråd med den 
behöriga myndigheten, i förekommande 
fall även den makroprudentiella 
myndigheten, och ange att de föreslagna 
åtgärder inte effektivt avlägsnar 
rekonstruktionshindren samt ålägga de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
att kräva att institutet, moderbolaget eller 
ett dotterbolag i koncernen vidtar någon av 
åtgärderna enligt punkt 9, med 
utgångspunkt från följande kriterier:

8. Om de åtgärder som enheten eller 
moderbolaget föreslår inte effektivt 
avlägsnar rekonstruktionshindren, ska 
nämnden fatta beslut efter samråd med den 
behöriga myndigheten, i förekommande 
fall även den makroprudentiella 
myndigheten, den behöriga myndigheten
och rekonstruktionsmyndigheten i 
icke-deltagande medlemsstater och ange 
att de föreslagna åtgärder inte effektivt 
avlägsnar rekonstruktionshindren samt 
ålägga de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna att kräva att 
institutet, moderbolaget eller ett 
dotterbolag i koncernen vidtar någon av 
åtgärderna enligt punkt 9, med 
utgångspunkt från följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 378
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Behovet av att undvika negativa 
effekter på den finansiella stabiliteten i de 
deltagande medlemsstaterna.

(b) Behovet av att undvika negativa 
effekter på den finansiella stabiliteten i de 
deltagande medlemsstaterna, eventuella 
berörda icke-deltagande medlemsstater 
och unionen som helhet.

Or. en
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Ändringsförslag 379
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Behovet av att undvika negativa 
effekter på den finansiella stabiliteten i de
deltagande medlemsstaterna.

(b) Behovet av att undvika negativa 
effekter på den finansiella stabiliteten i 
deltagande och icke-deltagande 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 380
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. De nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
verkställa nämndens direktiv i enlighet 
med artikel 26.

10. De nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
verkställa nämndens direktiv i enlighet 
med artikel 26. Vid rekonstruktion av ett 
icke systemviktigt kreditinstitut får den 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
inom vars jurisdiktion kreditinstitutet 
bedriver verksamhet framföra 
invändningar mot nämndens 
instruktioner. Efter invändningarna ska 
myndigheten föreslå sina egna åtgärder 
som kan träda ikraft endast när de har 
godkänts av rekonstruktionsnämndens 
plenarsession.

Or. en

Ändringsförslag 381
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Icke-deltagande medlemsstater kan inte 
utan samtycke bindas av nämnden. Vid en 
tvist ska frågan hänföras till EBA för 
bindande medling.

Or. en

Ändringsförslag 382
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden får på eget initiativ eller på 
förslag av en nationell 
rekonstruktionsmyndighet tillämpa 
förenklade krav på utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner enligt artikel 7 eller 
får bevilja undantag från kravet på att 
utarbeta dem.

1. Nämnden ska tillämpa förenklade krav 
på utarbetandet av rekonstruktionsplaner 
enligt kapitel 1 i BRRD-direktivet eller får 
bevilja undantag från kravet på att utarbeta 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden får på eget initiativ eller på 
förslag av en nationell 
rekonstruktionsmyndighet tillämpa 
förenklade krav på utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner enligt artikel 7 eller 

1. Nämnden får tillämpa förenklade krav 
på utarbetandet av rekonstruktionsplaner 
enligt kapitel 7 i BRRD-direktivet eller får 
bevilja undantag från kravet på att utarbeta 
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får bevilja undantag från kravet på att 
utarbeta dem.

dem.

Or. en

Ändringsförslag 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden får på eget initiativ eller på 
förslag av en nationell 
rekonstruktionsmyndighet tillämpa 
förenklade krav på utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner enligt artikel 7 eller 
får bevilja undantag från kravet på att 
utarbeta dem.

1. Nämnden får tillämpa förenklade krav 
på utarbetandet av rekonstruktionsplaner 
enligt artikel 7 eller får bevilja undantag 
från kravet på att utarbeta dem.

Or. en

Ändringsförslag 385
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden får på eget initiativ eller på 
förslag av en nationell 
rekonstruktionsmyndighet tillämpa 
förenklade krav på utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner enligt artikel 7 eller 
får bevilja undantag från kravet på att 
utarbeta dem.

1. Nämnden får på eget initiativ eller på 
förslag av en nationell 
rekonstruktionsmyndighet tillämpa 
förenklade krav på utarbetandet av 
rekonstruktionsplaner enligt artikel 7 och 
på det sätt som är tillåtet enligt 
BRRD-direktivet [ ].

Or. en

Motivering

Enligt CRDIV måste alla institut ha en rekonstruktionsplan och detta finns nu i BRRD.
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Ändringsförslag 386
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nationella rekonstruktionsmyndigheter 
får föreslå nämnden att för särskilda 
institut eller koncerner tillämpa 
förenklade krav eller bevilja undantag 
från kravet på att utarbeta 
rekonstruktionsplaner. Förslaget ska 
motiveras och styrkas med relevanta 
handlingar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 387
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nationella rekonstruktionsmyndigheter 
får föreslå nämnden att för särskilda 
institut eller koncerner tillämpa 
förenklade krav eller bevilja undantag 
från kravet på att utarbeta 
rekonstruktionsplaner. Förslaget ska 
motiveras och styrkas med relevanta 
handlingar.

2. Nationella rekonstruktionsmyndigheter 
får föreslå nämnden att tillämpa förenklade
på det sätt som är tillåtet enligt 
BRRD-direktivet [ ]. Förslaget ska 
motiveras och styrkas med relevanta 
handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 388
Wolf Klinz
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter att ha mottagit ett förslag enligt 
punkt 1 eller på eget initiativ, ska 
nämnden göra en bedömning av de 
berörda instituten eller den berörda 
koncernen. Institutets eller koncernens 
obestånd ska därvid bedömas med 
utgångspunkt från den potentiella 
påverkan på finansmarknader, andra 
institut och finansieringsvillkor till följd 
av dess verksamhet, storlek eller 
kopplingar till andra institut eller det 
finansiella systemet i stort.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 389
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om i enlighet med punkt 1 förenklade 
krav eller beviljande av undantag har 
föreslagits av en nationell 
rekonstruktionsmyndighet och den anser 
att detta beslut ska återkallas, ska den 
föreslå nämnden detta. I sådana fall ska 
nämnden besluta om återkallande och 
fullt ut beakta den motivering till 
återkallande som den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten framfört mot 
bakgrund av faktorerna enligt punkt 3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 390
Wolf Klinz
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Nämnden får i enlighet med punkterna 
3 och 4 bevilja undantag från kravet på 
rekonstruktionsplaner för enskilda institut 
som är underställda ett centralt organ 
enligt artikel 21 i direktiv 2013/36/EU och 
helt eller delvis är befriade från 
tillsynskraven i nationell lagstiftning i 
enlighet med artikel 2.5 i det direktivet. I 
sådana fall ska kravet på att utarbeta 
rekonstruktionsplanen tillämpas på 
gruppbasis med avseende på det centrala 
organet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 391
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Undantag från kravet på att utarbeta 
rekonstruktionsplaner får nämnden 
bevilja institut som tillhör ett 
institutionellt skyddssystem i enlighet med 
artikel 113.7 i förordning (EU) 
nr 75/2013. När det fattar beslut om att 
bevilja undantag för ett institut som tillhör 
institutionellt skyddssystem, ska nämnden
överväga om detta skyddssystem torde 
kunna uppfylla samtidiga krav på det med 
avseende på dess medlemmar.

6. När det fattar beslut om att bevilja 
undantag för ett institut som tillhör 
institutionellt skyddssystem, ska nämnden 
överväga om detta skyddssystem torde 
kunna uppfylla samtidiga krav på det med 
avseende på dess medlemmar.

Or. en
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Ändringsförslag 392
Wolf Klinz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Nämnden ska informera EBA om 
tillämpningen av punkterna 1, 4 och 5.

7. Nämnden ska informera EBA om 
tillämpningen av punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 393
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden ska i samråd med behöriga 
myndigheter, inbegripet ECB, fastställa 
minimikravet som institut och moderbolag 
enligt artikel 2 ska vara skyldiga att följa 
när det gäller egna medel och kvalificerade 
skulder enligt punkt 2 som omfattas av 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter.

1. Nämnden ska i samråd med behöriga 
myndigheter, inbegripet ECB, fastställa 
minimikravet som institut och moderbolag 
enligt artikel 2 ska vara skyldiga att följa 
när det gäller egna medel och kvalificerade 
skulder enligt punkt 2 som omfattas av 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter. För 
kreditinstitut som inte är aktiva på 
kapitalmarknaderna bör nämnden bevilja 
undantag från minimikravet.

Or. en

Ändringsförslag 394
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Minimikravet ska beräknas som de egna 2. Minimikravet ska beräknas enligt
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medel och kvalificerande skulder som 
instituten och moderbolagen enligt
artikel 2 har, uttryckt i procent av totala 
egna medel och skulder (med undantag av 
derivatskulder).

BRRD-direktivet [ ].

Or. en

Motivering

Minimikrav för kapitalbas och kvalificerande skulder (MREL) ska beräknas enligt BRRD-
direktivet. Det är därför onödigt att införa texten från det direktivet i den här artikeln.

Ändringsförslag 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Minimikravet ska beräknas som de egna 
medel och kvalificerande skulder som 
instituten och moderbolagen enligt
artikel 2 har, uttryckt i procent av totala 
egna medel och skulder (med undantag av 
derivatskulder).

2. Minimikravet ska beräknas enligt
reglerna i BRRD-direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en
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Ändringsförslag 397
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en

Ändringsförslag 398
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) I vilken mån 
insättningsgarantisystemet enligt 
artikel 2.2 […] förväntas bidra till 
finansieringen av rekonstruktionen.

Or. en

Ändringsförslag 399
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I beslutеt enligt punkt 1 får det 
föreskrivas att minimikravet på egna 
medel och kvalificerade skulder delvis ska 
uppfyllas på koncernnivå eller enskild 
nivå genom avtalat 
skuldnedskrivningsinstrument.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I beslutеt enligt punkt 1 får det 
föreskrivas att minimikravet på egna medel 
och kvalificerade skulder delvis ska 
uppfyllas på koncernnivå eller enskild nivå 
genom avtalat 
skuldnedskrivningsinstrument.

4. I beslutеt enligt punkt 1 ska det 
föreskrivas att minimikravet på egna medel 
och kvalificerade skulder ska uppfyllas på 
koncernnivå och på enskild nivå.
Minimikravet kan uppfyllas genom avtalat 
skuldnedskrivningsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 401
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För godkännande som ett avtalat 
skuldnedskrivningsinstrument enligt 
punkt 4 måste nämnden vara förvissad 
om att det

utgår

(a) innehåller ett avtalsvillkor som 
föreskriver att om kommissionen beslutar 
att använda skuldnedskrivningsverktyget 
på det institutet, ska instrumentet skrivas 
ned eller omvandlas i nödvändig 
utsträckning innan andra kvalificerade 
skulder skrivs ned eller omvandlas, och
(b) är föremål för ett avtal, ett åtagande 
eller en bestämmelse om prioritering som 
är bindande och innebär att det vid 
normala insolvensförfaranden har lägre 
prioritet än andra kvalificerade skulder 
och inte kan återbetalas förrän andra då 
utestående skulder har reglerats.
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Or. en

Ändringsförslag 402
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Nämnden ska fatta beslut enligt punkt 
1 vid utarbetande och underhåll av 
rekonstruktionsplaner enligt artikel 7.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 403
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Nämnden ska informera ECB och EBA 
om det minimikrav som den för varje 
institut och moderbolag har fastställt enligt
punkt 1.

8. Nämnden ska informera ECB och EBA 
om det minimikrav som den för varje 
institut och moderbolag enligt artikel 2.1.

Or. en


