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Ændringsforslag404
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ECB eller de kompetente myndigheder i de 
deltagende medlemsstater underretter 
Afviklingsinstansen om enhver 
foranstaltning, som de pålægger et institut 
eller en koncern at træffe, eller som de selv 
træffer i henhold til artikel 13b i Rådets 
forordning (EU) nr. […] eller artikel 23, 
stk. 1, eller artikel 24 i direktiv […] eller i 
henhold til artikel 104 i direktiv 
2013/36/EU.

ECB eller de kompetente myndigheder i de 
deltagende medlemsstater underretter efter 
at have anmodet om en udtalelse fra ECB
Afviklingsinstansen om enhver 
foranstaltning, som de pålægger et institut 
eller en koncern at træffe, eller som de selv 
træffer i henhold til artikel 13b i Rådets 
forordning (EU) nr. […] eller artikel 23, 
stk. 1, eller artikel 24 i direktiv […] eller i 
henhold til artikel 104 i direktiv 
2013/36/EU.

Or. en

Ændringsforslag 405
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ECB eller de kompetente myndigheder i 
de deltagende medlemsstater underretter 
Afviklingsinstansen om enhver 
foranstaltning, som de pålægger et institut 
eller en koncern at træffe, eller som de selv 
træffer i henhold til artikel 13b i Rådets 
forordning (EU) nr. […] eller artikel 23, 
stk. 1, eller artikel 24 i direktiv […] eller i 
henhold til artikel 104 i direktiv 
2013/36/EU.

ECB underretter Afviklingsinstansen om 
enhver foranstaltning, som den pålægger et 
institut eller en koncern at træffe, eller som
den selv træffer i henhold til artikel 13b i 
Rådets forordning (EU) nr. […] eller 
artikel 23, stk. 1, eller artikel 24 i direktiv 
[…] eller i henhold til artikel 104 i direktiv 
2013/36/EU.

Or. en
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Ændringsforslag 406
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen underretter 
Kommissionen om oplysninger, som den 
har modtaget i henhold til første afsnit.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 407
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra datoen for modtagelsen af de i stk. 1 
omhandlede oplysninger, og uden at dette 
berører ECB's og de kompetente 
myndigheders beføjelser i henhold til 
anden EU-lovgivning, kan 
Afviklingsinstansen forberede afviklingen 
af det pågældende institut eller den 
pågældende koncern.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 408
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen hører et instituts 
institutsikringsordning, når den agter at 
foretage tidlig indgriben. 
Afviklingsinstansen griber kun ind, hvis 



AM\1007249DA.doc 5/159 PE521.793v01-00

DA

en institutsikringsordning ikke kan 
forhindre, at dens medlemsinstitut bliver 
nødlidende.

Or. en

Ændringsforslag 409
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsinstansen har beføjelse til: 3. Afviklingsinstansen hører det 
pågældende instituts 
institutsikringsordning, hvis den agter at 
foretage tidlig indgriben. 
Afviklingsinstansen har kun beføjelse til
at træffe følgende foranstaltninger, hvis et 
institut er nødlidende eller forventeligt 
nødlidende, eller en 
institutsikringsordning ikke kan 
forhindre, at et medlemsinstitut bliver 
nødlidende:

Or. en

Ændringsforslag 410
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. ECB eller den kompetente myndighed 
og Afviklingsinstansen påser, at den 
supplerende foranstaltning som omhandlet 
i stk. 4 og foranstaltninger truffet af 
Afviklingsinstansen med det formål at 
forberede afviklingen, jf. stk. 2, er 
forenelige.

5. ECB eller den kompetente myndighed 
og Afviklingsinstansen påser, at den 
supplerende foranstaltning som omhandlet 
i stk. 4 og foranstaltninger truffet af 
Afviklingsinstansen med det formål at 
forberede afviklingen, jf. stk. 2, er 
forenelige og ikke er diskriminerende i 
forhold til medlemsstater eller enheder i 
ikke-deltagende medlemsstater.
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Or. en

Ændringsforslag 411
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når Kommissionen og
Afviklingsinstansen handler som led i 
afviklingsproceduren, jf. artikel 16, tager
de inden for rammerne af deres respektive 
ansvarsområder hensyn til 
afviklingsmålene og vælger de værktøjer 
og beføjelser, som de finder bedst opfylder 
de mål, der er relevante i betragtning af 
sagens omstændigheder.

1. Når Afviklingsinstansen handler som led 
i afviklingsproceduren, jf. artikel 16, tager
den inden for rammerne af sine respektive 
ansvarsområder hensyn til 
afviklingsmålene og vælger de værktøjer 
og beføjelser, som de finder bedst opfylder 
de mål, der er relevante i betragtning af 
sagens omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 412
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når Kommissionen og
Afviklingsinstansen handler som led i 
afviklingsproceduren, jf. artikel 16, tager 
de inden for rammerne af deres respektive 
ansvarsområder hensyn til 
afviklingsmålene og vælger de værktøjer 
og beføjelser, som de finder bedst opfylder 
de mål, der er relevante i betragtning af 
sagens omstændigheder.

1. Når Afviklingsinstansen handler som led 
i afviklingsproceduren, jf. artikel 16, tager 
de inden for rammerne af deres respektive 
ansvarsområder hensyn til 
afviklingsmålene og vælger de værktøjer 
og beføjelser, som de finder bedst opfylder 
de mål, der er relevante i betragtning af 
sagens omstændigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 413
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 nævnte afviklingsmål er: De i stk. 1 nævnte afviklingsmål er fastlagt 
i artikel 26 i direktivet om 
bankgenopretning og -afvikling [ ].

Or. en

Begrundelse

Afviklingsmålene er fastlagt i BRRD, så en gentagelse af BRRD-teksten i denne artikel er 
unødvendig.

Ændringsforslag 414
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sikre videreførelsen af kritiske 
funktioner

udgår

Or. en

Ændringsforslag 415
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sikre videreførelsen af kritiske 
funktioner

a) at sikre videreførelsen af basale 
bankfunktioner

Or. en
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Ændringsforslag 416
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at undgå betydelige negative 
konsekvenser for den finansielle stabilitet, 
bl.a. ved at forebygge afsmittende 
virkninger og opretholde 
markedsdisciplinen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 417
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at undgå betydelige negative 
konsekvenser for den finansielle stabilitet,
bl.a. ved at forebygge afsmittende 
virkninger og opretholde 
markedsdisciplinen

b) at undgå betydelige negative 
konsekvenser for den finansielle stabilitet, i 
første række på nationalt plan ved at 
forebygge afsmittende virkninger og 
opretholde markedsdisciplinen

Or. en

Ændringsforslag 418
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at undgå betydelige negative 
konsekvenser for den finansielle stabilitet, 
bl.a. ved at forebygge afsmittende 

b) at undgå betydelige negative 
konsekvenser for den finansielle, 
økonomiske og sociale stabilitet, bl.a. ved 
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virkninger og opretholde 
markedsdisciplinen

at forebygge afsmittende virkninger og 
opretholde markedsdisciplinen

Or. en

Begrundelse

Inden Kommissionen træffer en beslutning – men også inden Afviklingsinstansen retter en 
henstilling til Kommissionen – bør den tage fuldt hensyn til de negative virkninger for 
realøkonomien og den sociale situation i hver af medlemsstaterne, hvor en koncern udøver 
virksomhed. Der bør navnlig tages hensyn til den funktion, som et datterselskab eller en filial 
udøver som kreditudbyder i forhold til fysiske personer eller SMV'er eller som 
arbejdsudbyder.

Ændringsforslag 419
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at beskytte offentlige midler ved at 
minimere afhængigheden af 
ekstraordinær finansiel støtte fra det 
offentlige

udgår

Or. en

Ændringsforslag 420
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at beskytte indskydere omfattet af 
direktiv 94/19/EF og investorer omfattet 
af direktiv 97/9/EF21 .

udgår

__________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/9/EF af 3. marts 1997 om 
investorgarantiordninger (EFT L 84 af 
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26.3.1997, s. 22).

Or. en

Ændringsforslag 421
Nuno Melo

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at beskytte indskydere omfattet af 
direktiv 94/19/EF og investorer omfattet af 
direktiv 97/9/EF21 .

d) at beskytte indskydere, uanset arten og
værdien af deres indskud, og investorer 
omfattet af direktiv 97/9/EF21 .

__________________ __________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/9/EF af 3. marts 1997 om 
investorgarantiordninger (EFT L 84 af 
26.3.1997, s. 22).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/9/EF af 3. marts 1997 om 
investorgarantiordninger (EFT L 84 af 
26.3.1997, s. 22).

Or. pt

Ændringsforslag 422
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at beskytte indskydere omfattet af 
direktiv 94/19/EF og investorer omfattet af 
direktiv 97/9/EF21 .

d) at beskytte indskydere omfattet af 
direktiv 94/19/EF og investorer omfattet af 
direktiv 97/9/EF21 og minimere 
virkningerne for alle øvrige indskydere.

__________________ __________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/9/EF af 3. marts 1997 om 
investorgarantiordninger (EFT L 84 af 
26.3.1997, s. 22).

21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/9/EF af 3. marts 1997 om 
investorgarantiordninger (EFT L 84 af 
26.3.1997, s. 22).

Or. en



AM\1007249DA.doc 11/159 PE521.793v01-00

DA

Ændringsforslag 423
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at beskytte indskydere omfattet af 
direktiv 94/19/EF og investorer omfattet af 
direktiv 97/9/EF21.

d) at beskytte indskydere omfattet af 
direktiv 94/19/EF.

__________________
21 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/9/EF af 3. marts 1997 om 
investorgarantiordninger (EFT L 84 af 
26.3.1997, s. 22).

Or. en

Ændringsforslag 424
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at bidrage til bæredygtig og 
afbalanceret økonomisk vækst.

Or. en

Begrundelse

Banker, der er for store til at blive nødlidende, kan forventes at øge den økonomiske volatilitet 
i krisetider. Ulemperne ved banker, der har nået en kritisk størrelse, er derfor større end de 
økonomiske fordele.

Ændringsforslag 425
Nuno Melo

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) at være særlig opmærksom på at 
beskytte alle juridiske personers indskud, 
uanset disses art eller værdi, under 
hensyn til at deres mulige indflydelse på 
likviditetsstyringen, navnlig i 
virksomheder, fonde, almennyttige 
foretagender osv., på betalingen af 
lønninger, råvarer, tjenesteydelser og 
skatter og afgifter, uafvendeligt ville få 
meget store økonomiske, finansielle, 
sociale, arbejdsmarkedsmæssige og 
skattemæssige konsekvenser i tilfælde af 
konfiskation med henblik på 
bankafvikling.

Or. pt

Ændringsforslag 426
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen og Afviklingsinstansen 
forfølger ovennævnte mål, søger de at
undgå unødvendige værditab og at
minimere afviklingsomkostningerne.

Når Kommissionen og Afviklingsinstansen 
forfølger ovennævnte mål, søger de at
minimere afviklingsomkostningerne og at
handle i den almene interesse frem for i 
aktionærernes og kreditorernes interesse.

Or. en

Ændringsforslag 427
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen og Afviklingsinstansen Når Afviklingsinstansen forfølger disse
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forfølger ovennævnte mål, søger de at 
undgå unødvendige værditab og at 
minimere afviklingsomkostningerne.

mål, søger den at undgå unødvendige 
værditab og at minimere 
afviklingsomkostningerne uden direkte 
eller indirekte at udøve 
forskelsbehandling af nogen art i forhold 
til en medlemsstat eller gruppe af 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 428
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen og Afviklingsinstansen 
forfølger ovennævnte mål, søger de at 
undgå unødvendige værditab og at 
minimere afviklingsomkostningerne.

Når Afviklingsinstansen forfølger 
ovennævnte mål, søger de at undgå 
unødvendige værditab og at minimere 
afviklingsomkostningerne.

Or. en

Ændringsforslag 429
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afvejer de i stk. 2 
omhandlede mål i forhold til arten af og 
omstændighederne ved hver sag.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 430
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afvejer de i stk. 2 
omhandlede mål i forhold til arten af og 
omstændighederne ved hver sag.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 431
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afvejer de i stk. 2 
omhandlede mål i forhold til arten af og 
omstændighederne ved hver sag.

3. Kommissionen og Afviklingsinstansen
afvejer de i stk. 2 omhandlede mål i 
forhold til arten af og omstændighederne 
ved hver sag.

Or. en

Ændringsforslag 432
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afvejer de i stk. 2 
omhandlede mål i forhold til arten af og 
omstændighederne ved hver sag.

3. Afviklingsinstansen og Kommissionen
afvejer de i stk. 2 omhandlede mål i 
forhold til arten af og omstændighederne 
ved hver sag.

Or. en

Ændringsforslag 433
Sławomir Nitras
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen afvejer de i stk. 2 
omhandlede mål i forhold til arten af og 
omstændighederne ved hver sag.

3. Afviklingsinstansen og Kommissionen
afvejer de i stk. 2 omhandlede mål i 
forhold til arten af og omstændighederne 
ved hver sag.

Or. en

Ændringsforslag 434
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når Kommissionen og
Afviklingsinstansen handler som led i 
afviklingsproceduren, jf. artikel 16, træffer 
de alle relevante foranstaltninger for at 
sikre, at afviklingsforanstaltningen 
iværksættes i overensstemmelse med
følgende principper:

1. Når Afviklingsinstansen handler som led 
i afviklingsproceduren, jf. artikel 16,
træffer de alle relevante foranstaltninger 
for at sikre, at afviklingsforanstaltningen 
iværksættes i overensstemmelse med
principperne i artikel 29 i direktivet om 
bankgenopretning og -afvikling [ ].

Or. en

Begrundelse

De overordnede principper for afvikling er fastlagt i BRRD, så en gentagelse af BRRD-
teksten i denne artikel er unødvendig.

Ændringsforslag 435
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når Kommissionen og 1. Når Kommissionen og 
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Afviklingsinstansen handler som led i 
afviklingsproceduren, jf. artikel 16, træffer 
de alle relevante foranstaltninger for at 
sikre, at afviklingsforanstaltningen 
iværksættes i overensstemmelse med
følgende principper:

Afviklingsinstansen handler som led i 
afviklingsproceduren, jf. artikel 16, træffer 
de alle relevante foranstaltninger for at 
sikre, at afviklingsforanstaltningen 
iværksættes i overensstemmelse med de
principper, der er fastsat i direktivet 
(BRRD).

Or. en

Ændringsforslag 436
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når Kommissionen og 
Afviklingsinstansen handler som led i 
afviklingsproceduren, jf. artikel 16, træffer 
de alle relevante foranstaltninger for at 
sikre, at afviklingsforanstaltningen 
iværksættes i overensstemmelse med 
følgende principper:

1. Når de nationale kompetente 
myndigheder og Afviklingsinstansen 
handler som led i afviklingsproceduren, jf. 
artikel 16, træffer de alle relevante 
foranstaltninger for at sikre, at 
afviklingsforanstaltningen iværksættes i 
overensstemmelse med følgende 
principper:

Or. en

Ændringsforslag 437
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aktionærerne i det institut, der er under 
afvikling, bærer først tabene

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 438
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aktionærerne i det institut, der er under 
afvikling, bærer først tabene

udgår

Or. en

Ændringsforslag 439
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) kreditorerne i det institut, der er under 
afvikling, bærer tabene efter 
aktionærerne i overensstemmelse med den 
i artikel 15 anførte prioritetsorden for 
deres fordringer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 440
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) kreditorerne i det institut, der er under 
afvikling, bærer tabene efter 
aktionærerne i overensstemmelse med den 
i artikel 15 anførte prioritetsorden for 
deres fordringer

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 441
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) ledelsen i det institut, der er under 
afvikling, udskiftes, undtagen i de 
tilfælde, hvor det anses for nødvendigt at 
beholde hele ledelsen eller en del af den, 
alt efter omstændighederne, for at nå 
afviklingsmålene

udgår

Or. en

Ændringsforslag 442
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) ledelsen i det institut, der er under 
afvikling, udskiftes, undtagen i de 
tilfælde, hvor det anses for nødvendigt at 
beholde hele ledelsen eller en del af den, 
alt efter omstændighederne, for at nå 
afviklingsmålene

udgår

Or. en

Ændringsforslag 443
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) enkeltpersoner og enheder drages efter udgår
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en retfærdig procedure og i henhold til 
national ret til ansvar for, at det institut, 
der er under afvikling, er blevet 
nødlidende

Or. en

Ændringsforslag 444
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) enkeltpersoner og enheder drages efter 
en retfærdig procedure og i henhold til 
national ret til ansvar for, at det institut, 
der er under afvikling, er blevet 
nødlidende

udgår

Or. en

Ændringsforslag 445
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) kreditorer i samme klasse behandles 
ens

udgår

Or. en

Ændringsforslag 446
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) kreditorer i samme klasse behandles 
ens

udgår

Or. en

Ændringsforslag 447
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) ingen kreditor påføres større tab, end 
vedkommende ville være blevet påført, 
hvis den i artikel 2 omhandlede enhed var 
blevet opløst ved almindelig 
insolvensbehandling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 448
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) ingen kreditor påføres større tab, end 
vedkommende ville være blevet påført, 
hvis den i artikel 2 omhandlede enhed var 
blevet opløst ved almindelig 
insolvensbehandling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 449
Sławomir Nitras
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) ledelsen i det institut, der er under 
afvikling, yder al nødvendig bistand til 
opfyldelsen af afviklingsmålene.

Or. en

Begrundelse

Nogle af de principper, der er fastlagt i BRRD, er ikke medtaget. Det er hensigtsmæssigt at 
sikre tilpasning til BRRD i den udstrækning, det er muligt, for at indføre ensartede 
afviklingsregler for hele det indre marked.

Ændringsforslag 450
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) årsagerne til og ansvaret for, at det 
institut, der er under afvikling, er 
nødlidende, undersøges.

Or. en

Begrundelse

Nogle af de principper, der er fastlagt i BRRD, er ikke medtaget. Det er hensigtsmæssigt at 
sikre tilpasning til BRRD i den udstrækning, det er muligt, for at indføre ensartede 
afviklingsregler for hele det indre marked.

Ændringsforslag 451
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra f c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) indskydernes fordringer beskyttes 
behørigt.

Or. en

Begrundelse

Nogle af de principper, der er fastlagt i BRRD, er ikke medtaget. Det er hensigtsmæssigt at 
sikre tilpasning til BRRD i den udstrækning, det er muligt, for at indføre ensartede 
afviklingsregler for hele det indre marked.

Ændringsforslag 452
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fd) der træffes afviklingsforanstaltninger i 
overensstemmelse med de 
sikkerhedsforanstaltninger, der er fastlagt 
i direktivet [ ].

Or. en

Begrundelse

Nogle af de principper, der er fastlagt i BRRD, er ikke medtaget. Det er hensigtsmæssigt at 
sikre tilpasning til BRRD i den udstrækning, det er muligt, for at indføre ensartede 
afviklingsregler for hele det indre marked.

Ændringsforslag 453
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er et institut en enhed, der tilhører en 
koncern, anvender Kommissionen, i givet 
fald, og Afviklingsinstansen 

udgår
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afviklingsværktøjer og udøver 
afviklingsbeføjelser på en måde, der 
minimerer konsekvenserne for andre 
enheder tilhørende koncernen og 
koncernen som helhed og minimerer den 
negative indvirkning på den finansielle 
stabilitet i Unionen, navnlig i de 
medlemsstater, hvor koncernen driver 
virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 454
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er et institut en enhed, der tilhører en 
koncern, anvender Kommissionen, i givet 
fald, og Afviklingsinstansen 
afviklingsværktøjer og udøver 
afviklingsbeføjelser på en måde, der 
minimerer konsekvenserne for andre 
enheder tilhørende koncernen og 
koncernen som helhed og minimerer den 
negative indvirkning på den finansielle 
stabilitet i Unionen, navnlig i de 
medlemsstater, hvor koncernen driver 
virksomhed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 455
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er et institut en enhed, der tilhører en 
koncern, anvender Kommissionen, i givet 

2. Er et institut en enhed, der tilhører en 
koncern, anvender de nationale 
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fald, og Afviklingsinstansen 
afviklingsværktøjer og udøver 
afviklingsbeføjelser på en måde, der 
minimerer konsekvenserne for andre 
enheder tilhørende koncernen og 
koncernen som helhed og minimerer den 
negative indvirkning på den finansielle 
stabilitet i Unionen, navnlig i de 
medlemsstater, hvor koncernen driver 
virksomhed.

kompetente myndigheder, i givet fald, og 
Afviklingsinstansen afviklingsværktøjer og 
udøver afviklingsbeføjelser på en måde, 
der minimerer konsekvenserne for andre 
enheder tilhørende koncernen og 
koncernen som helhed og minimerer den 
negative indvirkning på den finansielle 
stabilitet i Unionen, navnlig i de 
medlemsstater, hvor koncernen driver 
virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 456
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Er et institut en enhed, der tilhører en 
koncern, anvender Kommissionen, i givet 
fald, og Afviklingsinstansen 
afviklingsværktøjer og udøver 
afviklingsbeføjelser på en måde, der 
minimerer konsekvenserne for andre 
enheder tilhørende koncernen og 
koncernen som helhed og minimerer den 
negative indvirkning på den finansielle 
stabilitet i Unionen, navnlig i de 
medlemsstater, hvor koncernen driver 
virksomhed.

2. Er et institut en enhed, der tilhører en 
koncern, anvender Kommissionen, i givet 
fald, og Afviklingsinstansen 
afviklingsværktøjer og udøver 
afviklingsbeføjelser på en måde, der 
minimerer konsekvenserne for andre 
enheder tilhørende koncernen og 
koncernen som helhed og minimerer den 
negative indvirkning på den finansielle, 
økonomiske og sociale stabilitet i Unionen, 
navnlig i de medlemsstater, hvor 
koncernen driver virksomhed.

Or. en

Begrundelse

Inden Kommissionen træffer en beslutning – men også inden Afviklingsinstansen retter en 
henstilling til Kommissionen – bør den tage fuldt hensyn til de negative virkninger for 
realøkonomien og den sociale situation i hver af medlemsstaterne, hvor en koncern udøver 
virksomhed. Der bør navnlig tages hensyn til den funktion, som et datterselskab eller en filial 
udøver som kreditudbyder i forhold til fysiske personer eller SMV'er eller som 
arbejdsudbyder.
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Ændringsforslag 457
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis et institut tilhører en 
institutbeskyttelsesordning, anvender 
Afviklingsinstansen kun 
afviklingsværktøjer og udøver kun 
afviklingsbeføjelser, hvis 
institutbeskyttelsesordningen ikke kan 
forhindre, at dens medlemsinstitut bliver 
nødlidende.

Or. en

Ændringsforslag 458
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet eller værktøjet til 
adskillelse af aktiver anvendes på en 
enhed som omhandlet i artikel 2, anses 
denne enhed for at være under 
konkursbehandling eller en tilsvarende 
insolvensbehandling i forbindelse med 
artikel 5, stk. 1, i direktiv 2001/23/EF22 .

udgår

__________________
22 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 
2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder 
eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 
16).

Or. en
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Ændringsforslag 459
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når virksomhedssalgsværktøjet, 
broinstitutværktøjet eller værktøjet til 
adskillelse af aktiver anvendes på en 
enhed som omhandlet i artikel 2, anses 
denne enhed for at være under 
konkursbehandling eller en tilsvarende 
insolvensbehandling i forbindelse med 
artikel 5, stk. 1, i direktiv 2001/23/EF22 .

udgår

__________________
22 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 
2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder 
eller bedrifter (EFT L 82 af 22.3.2001, s. 
16).

Or. en

Ændringsforslag 460
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer en 
afviklingsforanstaltning over for et 
finansieringsinstitut, hvis betingelserne i 
artikel 16, stk. 2, er opfyldt både for så vidt 
angår finansieringsinstituttet og 
moderselskabet.

1. ECB iværksætter en 
afviklingsforanstaltning over for et 
finansieringsinstitut, hvis betingelserne i 
artikel 16, stk. 2, er opfyldt og i 
overensstemmelse med artikel 28 i 
direktivet om bankgenopretning og 
-afvikling [ ]både for så vidt angår 
finansieringsinstituttet og moderselskabet.
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Or. en

Begrundelse

Reglerne for afvikling af finansieringsinstitutter og moderselskaber er fastlagt i BRRD, så en 
gentagelse af BRRD-teksten i denne artikel er unødvendig.

Ændringsforslag 461
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer en 
afviklingsforanstaltning over for et 
finansieringsinstitut, hvis betingelserne i
artikel 16, stk. 2, er opfyldt både for så vidt 
angår finansieringsinstituttet og 
moderselskabet.

1. Afviklingsinstansen træffer en 
afviklingsforanstaltning over for et 
finansieringsinstitut, hvis betingelserne i
direktivet (BRRD) er opfyldt både for så 
vidt angår finansieringsinstituttet og 
moderselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 462
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer en 
afviklingsforanstaltning over for et 
finansieringsinstitut, hvis betingelserne i 
artikel 16, stk. 2, er opfyldt både for så vidt 
angår finansieringsinstituttet og 
moderselskabet.

1. De nationale kompetente myndigheder
træffer en afviklingsforanstaltning over for 
et finansieringsinstitut, hvis betingelserne i 
artikel 16, stk. 2, er opfyldt både for så vidt 
angår finansieringsinstituttet og 
moderselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 463
Corien Wortmann-Kool
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer en 
afviklingsforanstaltning over for et 
finansieringsinstitut, hvis betingelserne i 
artikel 16, stk. 2, er opfyldt både for så vidt 
angår finansieringsinstituttet og 
moderselskabet.

1. Kommissionen træffer på grundlag af et 
forslag til beslutning udarbejdet af 
Afviklingsinstansen en 
afviklingsforanstaltning over for et 
finansieringsinstitut, hvis betingelserne i 
artikel 16, stk. 2, er opfyldt både for så vidt 
angår finansieringsinstituttet og 
moderselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 464
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer en 
afviklingsforanstaltning over for et 
finansieringsinstitut, hvis betingelserne i 
artikel 16, stk. 2, er opfyldt både for så vidt 
angår finansieringsinstituttet og 
moderselskabet.

1. Kommissionen og Afviklingsinstansen
træffer en afviklingsforanstaltning over for 
et finansieringsinstitut, hvis betingelserne i 
artikel 16, stk. 2, er opfyldt både for så vidt 
angår finansieringsinstituttet og 
moderselskabet.

Or. en

Ændringsforslag 465
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen træffer en 
afviklingsforanstaltning over for et
moderselskab som omhandlet i artikel 2, 
litra b), hvis betingelserne i artikel 16, stk. 

udgår
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2, er opfyldt både for så vidt angår 
moderselskabet og et eller flere 
datterselskaber, der er institutter.

Or. en

Ændringsforslag 466
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen træffer en 
afviklingsforanstaltning over for et 
moderselskab som omhandlet i artikel 2, 
litra b), hvis betingelserne i artikel 16, stk. 
2, er opfyldt både for så vidt angår 
moderselskabet og et eller flere 
datterselskaber, der er institutter.

2. Afviklingsinstansen træffer en 
afviklingsforanstaltning over for et 
moderselskab som omhandlet i artikel 2, 
litra b), hvis betingelserne i direktivet 
(BRRD) er opfyldt både for så vidt angår 
moderselskabet og et eller flere 
datterselskaber, der er institutter.

Or. en

Ændringsforslag 467
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen træffer en 
afviklingsforanstaltning over for et 
moderselskab som omhandlet i artikel 2, 
litra b), hvis betingelserne i artikel 16, stk. 
2, er opfyldt både for så vidt angår 
moderselskabet og et eller flere 
datterselskaber, der er institutter.

2. De nationale kompetente myndigheder
træffer en afviklingsforanstaltning over for 
et moderselskab som omhandlet i artikel 2, 
litra b), hvis betingelserne i artikel 16, stk. 
2, er opfyldt både for så vidt angår 
moderselskabet og et eller flere 
datterselskaber, der er institutter.

Or. en
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Ændringsforslag 468
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen træffer en 
afviklingsforanstaltning over for et 
moderselskab som omhandlet i artikel 2, 
litra b), hvis betingelserne i artikel 16, stk. 
2, er opfyldt både for så vidt angår 
moderselskabet og et eller flere 
datterselskaber, der er institutter.

2. Kommissionen og Afviklingsinstansen
træffer en afviklingsforanstaltning over for 
et moderselskab som omhandlet i artikel 2, 
litra b), hvis betingelserne i artikel 16, stk. 
2, er opfyldt både for så vidt angår 
moderselskabet og et eller flere 
datterselskaber, der er institutter.

Or. en

Ændringsforslag 469
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, og uanset om et 
moderselskab ikke måtte opfylde 
betingelserne i artikel 16, stk. 2, kan 
Kommissionen træffe 
afviklingsforanstaltninger over for det 
pågældende moderselskab, hvis et eller 
flere af datterselskaberne, der er 
institutter, opfylder betingelserne i artikel 
16, stk. 2, og foranstaltninger over for det 
pågældende moderselskab er nødvendige 
for afviklingen af et eller flere 
datterselskaber, der er institutter, eller for 
afviklingen af koncernen som helhed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 470
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, og uanset om et 
moderselskab ikke måtte opfylde 
betingelserne i artikel 16, stk. 2, kan 
Kommissionen træffe 
afviklingsforanstaltninger over for det 
pågældende moderselskab, hvis et eller 
flere af datterselskaberne, der er 
institutter, opfylder betingelserne i artikel 
16, stk. 2, og foranstaltninger over for det 
pågældende moderselskab er nødvendige 
for afviklingen af et eller flere 
datterselskaber, der er institutter, eller for 
afviklingen af koncernen som helhed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 471
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, og uanset om et 
moderselskab ikke måtte opfylde 
betingelserne i artikel 16, stk. 2, kan
Kommissionen træffe 
afviklingsforanstaltninger over for det 
pågældende moderselskab, hvis et eller 
flere af datterselskaberne, der er institutter, 
opfylder betingelserne i artikel 16, stk. 2, 
og foranstaltninger over for det 
pågældende moderselskab er nødvendige
for afviklingen af et eller flere 
datterselskaber, der er institutter, eller for 
afviklingen af koncernen som helhed.

3. Uanset stk. 2, og uanset om et 
moderselskab ikke måtte opfylde 
betingelserne i artikel 16, stk. 2, kan de 
nationale kompetente myndigheder træffe 
afviklingsforanstaltninger over for det 
pågældende moderselskab, hvis et eller 
flere af datterselskaberne, der er institutter, 
opfylder betingelserne i artikel 16, stk. 2, 
og foranstaltninger over for det 
pågældende moderselskab er nødvendige 
for afviklingen af et eller flere 
datterselskaber, der er institutter, eller for 
afviklingen af koncernen som helhed.

Or. en
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Ændringsforslag 472
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, og uanset om et 
moderselskab ikke måtte opfylde 
betingelserne i artikel 16, stk. 2, kan 
Kommissionen træffe 
afviklingsforanstaltninger over for det 
pågældende moderselskab, hvis et eller 
flere af datterselskaberne, der er institutter, 
opfylder betingelserne i artikel 16, stk. 2, 
og foranstaltninger over for det 
pågældende moderselskab er nødvendige 
for afviklingen af et eller flere 
datterselskaber, der er institutter, eller for 
afviklingen af koncernen som helhed.

3. Uanset stk. 2, og uanset om et 
moderselskab ikke måtte opfylde 
betingelserne i artikel 16, stk. 2, kan 
Kommissionen og Afviklingsinstansen
træffe afviklingsforanstaltninger over for 
det pågældende moderselskab, hvis et eller 
flere af datterselskaberne, der er institutter, 
opfylder betingelserne i artikel 16, stk. 2, 
og foranstaltninger over for det 
pågældende moderselskab er nødvendige 
for afviklingen af et eller flere 
datterselskaber, der er institutter, eller for 
afviklingen af koncernen som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 473
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af bail-in-værktøjet på et 
institut under afvikling, og uden at dette 
berører passiver, der er udelukket fra bail-
in-værktøjet i henhold til artikel 24, stk. 3, 
træffer Kommissionen beslutning om 
nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne, og 
Afviklingsinstansen og de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater udøver disse, vedrørende 
fordringerne i omvendt prioritetsorden i 
forhold til følgende orden for almindelig 
insolvensbehandling:

Medlemsstaterne sørger for, at 
afviklingsmyndighederne gør brug af 
deres gældsnedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelser i forbindelse med 
anvendelse af "bail-in"-værktøjet med 
overholdelse af de krav, der er fastlagt i
artikel 43 i direktivet om et regelsæt for 
genopretning og afvikling af 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
(BRRD).

Or. de
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Ændringsforslag 474
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af bail-in-værktøjet på et 
institut under afvikling, og uden at dette 
berører passiver, der er udelukket fra bail-
in-værktøjet i henhold til artikel 24, stk. 3,
træffer Kommissionen beslutning om 
nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne, og
Afviklingsinstansen og de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater udøver disse, vedrørende 
fordringerne i omvendt prioritetsorden i 
forhold til følgende orden for almindelig 
insolvensbehandling:

Ved anvendelsen af bail-in-værktøjet på et 
institut under afvikling, og uden at dette 
berører passiver, der er udelukket fra bail-
in-værktøjet i henhold til artikel 24, stk. 3,
udøver Afviklingsinstansen og de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne i 
overensstemmelse med artikel 43 i direktiv 
[ ]om et regelsæt for genopretning og 
afvikling af kreditinstitutter og 
investeringsselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 475
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af bail-in-værktøjet på et 
institut under afvikling, og uden at dette 
berører passiver, der er udelukket fra bail-
in-værktøjet i henhold til artikel 24, stk. 3,
træffer Kommissionen beslutning om 
nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne, og
Afviklingsinstansen og de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater udøver disse, vedrørende 
fordringerne i omvendt prioritetsorden i 
forhold til følgende orden for almindelig 
insolvensbehandling:

Ved anvendelsen af bail-in-værktøjet på et 
institut under afvikling, og uden at dette 
berører passiver, der er udelukket fra bail-
in-værktøjet i henhold til artikel 24, stk. 3,
udøver Afviklingsinstansen og de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne vedrørende 
fordringerne i henhold til direktivet om 
bankgenopretning og -afvikling [ ].
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Or. en

Begrundelse

Prioritetsordenen for fordringer er fastsat i BRRD, så en gentagelse af BRRD-teksten i denne 
artikel er unødvendig.

Ændringsforslag 476
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af bail-in-værktøjet på et 
institut under afvikling, og uden at dette 
berører passiver, der er udelukket fra bail-
in-værktøjet i henhold til artikel 24, stk. 3, 
træffer Kommissionen beslutning om
nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne, og
Afviklingsinstansen og de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater udøver disse, vedrørende 
fordringerne i omvendt prioritetsorden i 
forhold til følgende orden for almindelig 
insolvensbehandling:

Ved anvendelsen af bail-in-værktøjet på et 
institut under afvikling udøver
Afviklingsinstansen og de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne vedrørende 
fordringerne i den orden, der er fastsat i 
direktivet (BRRD).

Or. en

Ændringsforslag 477
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af bail-in-værktøjet på et 
institut under afvikling, og uden at dette 
berører passiver, der er udelukket fra bail-
in-værktøjet i henhold til artikel 24, stk. 3, 
træffer Kommissionen beslutning om 
nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne, og 

Ved anvendelsen af bail-in-værktøjet på et 
institut under afvikling, og uden at dette 
berører passiver, der er udelukket fra bail-
in-værktøjet i henhold til artikel 24, stk. 3, 
træffer de nationale kompetente 
myndigheder beslutning om 
nedskrivnings- og 
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Afviklingsinstansen og de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater udøver disse, vedrørende 
fordringerne i omvendt prioritetsorden i 
forhold til følgende orden for almindelig 
insolvensbehandling:

konverteringsbeføjelserne, og 
Afviklingsinstansen og de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater udøver disse i 
overensstemmelse med artikel 43 i 
direktivet om bankgenopretning og 
-afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 478
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af bail-in-værktøjet på et 
institut under afvikling, og uden at dette 
berører passiver, der er udelukket fra bail-
in-værktøjet i henhold til artikel 24, stk. 3, 
træffer Kommissionen beslutning om 
nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne, og 
Afviklingsinstansen og de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater udøver disse, vedrørende 
fordringerne i omvendt prioritetsorden i 
forhold til følgende orden for almindelig 
insolvensbehandling:

Ved anvendelsen af bail-in-værktøjet på et 
institut under afvikling, og uden at dette 
berører passiver, der er udelukket fra bail-
in-værktøjet i henhold til artikel 24, stk. 3, 
træffer Kommissionen og 
Afviklingsinstansen beslutning om 
nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne, og 
Afviklingsinstansen og de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater udøver disse, vedrørende 
fordringerne i omvendt prioritetsorden i 
forhold til følgende orden for almindelig 
insolvensbehandling:

Or. en

Ændringsforslag 479
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af bail-in-værktøjet på et 
institut under afvikling, og uden at dette 

Ved anvendelsen af bail-in-værktøjet på et 
institut under afvikling, og uden at dette 



PE521.793v01-00 36/159 AM\1007249DA.doc

DA

berører passiver, der er udelukket fra bail-
in-værktøjet i henhold til artikel 24, stk. 3, 
træffer Kommissionen beslutning om 
nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne, og 
Afviklingsinstansen og de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater udøver disse, vedrørende 
fordringerne i omvendt prioritetsorden i 
forhold til følgende orden for almindelig 
insolvensbehandling:

berører passiver, der er udelukket fra bail-
in-værktøjet i henhold til artikel 24, stk. 3, 
træffer Kommissionen på grundlag af et 
forslag til beslutning udarbejdet af 
Afviklingsinstansen beslutning om 
nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne, og 
Afviklingsinstansen og de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater udøver disse, vedrørende 
fordringerne i omvendt prioritetsorden i 
forhold til følgende orden for almindelig 
insolvensbehandling:

Or. en

Ændringsforslag 480
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fordringer vedrørende berettigede 
indskud og fordringer hidrørende fra 
indskudsgarantiordninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 481
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fordringer vedrørende berettigede 
indskud og fordringer hidrørende fra 
indskudsgarantiordninger

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 482
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fordringer vedrørende berettigede 
indskud og fordringer hidrørende fra 
indskudsgarantiordninger

udgår

Or. de

Ændringsforslag 483
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fordringer vedrørende berettigede 
indskud og fordringer hidrørende fra 
indskudsgarantiordninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 484
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fordringer vedrørende berettigede 
indskud og fordringer hidrørende fra 
indskudsgarantiordninger

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 485
Nuno Melo

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fordringer vedrørende berettigede
indskud og fordringer hidrørende fra 
indskudsgarantiordninger

a) berettigede fordringer, dog ikke indskud, 
der er undtaget i henhold til artikel 12, 
litra d) og da)

Or. pt

Ændringsforslag 486
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fordringer vedrørende berettigede 
indskud og fordringer hidrørende fra 
indskudsgarantiordninger

a) fordringer vedrørende berettigede 
indskud

Or. en

Begrundelse

Indskudsgarantiordninger bør ikke medtages ved finansieringen af afvikling.

Ændringsforslag 487
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) almindelige usikrede fordringer udgår

Or. en
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Ændringsforslag 488
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) almindelige usikrede fordringer udgår

Or. en

Ændringsforslag 489
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) almindelige usikrede fordringer udgår

Or. de

Ændringsforslag 490
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) almindelige usikrede fordringer udgår

Or. en

Ændringsforslag 491
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) almindelige usikrede fordringer udgår

Or. en

Ændringsforslag 492
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) andre efterstillede fordringer end de 
under litra d)-f) nævnte

udgår

Or. en

Ændringsforslag 493
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) andre efterstillede fordringer end de 
under litra d)-f) nævnte

udgår

Or. en

Ændringsforslag 494
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) andre efterstillede fordringer end de 
under litra d)-f) nævnte

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 495
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) andre efterstillede fordringer end de 
under litra d)-f) nævnte

udgår

Or. en

Ændringsforslag 496
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) andre efterstillede fordringer end de 
under litra d)-f) nævnte

udgår

Or. en

Ændringsforslag 497
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fordringer hidrørende fra den daglige 
ledelse og direktører og 
bestyrelsesmedlemmer

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 498
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fordringer hidrørende fra den daglige 
ledelse og direktører og 
bestyrelsesmedlemmer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 499
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fordringer hidrørende fra den daglige 
ledelse og direktører og 
bestyrelsesmedlemmer

udgår

Or. de

Ændringsforslag 500
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fordringer hidrørende fra den daglige 
ledelse og direktører og 
bestyrelsesmedlemmer

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 501
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fordringer hidrørende fra den daglige 
ledelse og direktører og 
bestyrelsesmedlemmer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 502
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fordringer i tilknytning til hybride 
kernekapitalinstrumenter og supplerende 
kapitalinstrumenter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 503
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fordringer i tilknytning til hybride 
kernekapitalinstrumenter og supplerende 
kapitalinstrumenter

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 504
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fordringer i tilknytning til hybride 
kernekapitalinstrumenter og supplerende 
kapitalinstrumenter

udgår

Or. de

Ændringsforslag 505
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fordringer i tilknytning til hybride 
kernekapitalinstrumenter og supplerende 
kapitalinstrumenter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 506
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fordringer i tilknytning til hybride 
kernekapitalinstrumenter og supplerende 
kapitalinstrumenter

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 507
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fordringer i tilknytning til egentlige 
kernekapitalinstrumenter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 508
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fordringer i tilknytning til egentlige 
kernekapitalinstrumenter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 509
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fordringer i tilknytning til egentlige 
kernekapitalinstrumenter

udgår

Or. de

Ændringsforslag 510
Markus Ferber
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fordringer i tilknytning til egentlige 
kernekapitalinstrumenter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 511
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fordringer i tilknytning til egentlige 
kernekapitalinstrumenter

udgår

Or. en

Ændringsforslag 512
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

idet der begyndes fra litra f) og sluttes ved 
litra a).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 513
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

idet der begyndes fra litra f) og sluttes ved 
litra a).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 514
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

idet der begyndes fra litra f) og sluttes ved 
litra a).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 515
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

idet der begyndes fra litra f) og sluttes ved 
litra a).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 516
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis ECB eller en national 1. Hvis en kompetent myndighed, 
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afviklingsmyndighed vurderer, at 
betingelserne i stk. 2, litra a) og b), er 
opfyldt for en enhed som omhandlet i 
artikel 2, meddeler den straks denne 
vurdering til Kommissionen og 
Afviklingsinstansen.

herunder ECB, vurderer, at betingelserne i 
stk. 2, litra a) og b), er opfyldt for en enhed 
som omhandlet i artikel 2, meddeler den 
straks denne vurdering til Kommissionen
og Afviklingsinstansen.

Den i foregående afsnit omhandlede 
meddelelse kan ske efter anmodning om 
en vurdering fra Afviklingsinstansen eller 
fra en national afviklingsmyndighed, hvis 
en af disse finder, at der er grund til at 
mene, at et institut er nødlidende eller 
forventeligt nødlidende.
Den i første afsnit omhandlede meddelelse 
sker efter høring af Afviklingsinstansen 
og den nationale afviklingsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 517
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis ECB eller en national 
afviklingsmyndighed vurderer, at 
betingelserne i stk. 2, litra a) og b), er 
opfyldt for en enhed som omhandlet i 
artikel 2, meddeler den straks denne
vurdering til Kommissionen og 
Afviklingsinstansen.

1. Hvis ECB på eget initiativ eller på 
grundlag af en meddelelse fra en national 
afviklingsmyndighed vurderer, at 
betingelserne i stk. 2, litra a) og b), er 
opfyldt for en enhed som omhandlet i 
artikel 2, meddeler den straks denne
beslutning til Kommissionen og 
Afviklingsinstansen.

Or. en

Ændringsforslag 518
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis ECB eller en national 
afviklingsmyndighed vurderer, at 
betingelserne i stk. 2, litra a) og b), er 
opfyldt for en enhed som omhandlet i 
artikel 2, meddeler den straks denne 
vurdering til Kommissionen og
Afviklingsinstansen.

1. Hvis ECB vurderer, at betingelserne i 
stk. 2, litra a) og b), er opfyldt for en enhed 
som omhandlet i artikel 2, meddeler den 
straks denne vurdering 
Afviklingsinstansen.

Or. en

Ændringsforslag 519
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis ECB eller en national 
afviklingsmyndighed vurderer, at 
betingelserne i stk. 2, litra a) og b), er 
opfyldt for en enhed som omhandlet i 
artikel 2, meddeler den straks denne 
vurdering til Kommissionen og 
Afviklingsinstansen.

1. Hvis ECB vurderer, at betingelserne i 
stk. 2, litra a) og b), er opfyldt for en enhed 
som omhandlet i artikel 2, meddeler den 
straks denne vurdering til Kommissionen
og Afviklingsinstansen.

Or. en

Ændringsforslag 520
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis ECB eller en national
afviklingsmyndighed vurderer, at 
betingelserne i stk. 2, litra a) og b), er 
opfyldt for en enhed som omhandlet i 
artikel 2, meddeler den straks denne 
vurdering til Kommissionen og 

1. Hvis ECB eller en kompetent national
myndighed, som defineret i [artikel 2, stk. 
20, i BRRD], vurderer, at betingelserne i 
stk. 2, litra a) og b), er opfyldt for en enhed 
som omhandlet i artikel 2, meddeler den 
straks denne vurdering til Kommissionen 
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Afviklingsinstansen. og Afviklingsinstansen.

Or. nl

Ændringsforslag 521
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis ECB eller en national 
afviklingsmyndighed vurderer, at 
betingelserne i stk. 2, litra a) og b), er 
opfyldt for en enhed som omhandlet i 
artikel 2, meddeler den straks denne 
vurdering til Kommissionen og 
Afviklingsinstansen.

1. Hvis ECB eller en national 
afviklingsmyndighed efter at have 
anmodet om en udtalelse fra ECB
vurderer, at betingelserne i stk. 2, litra a) 
og b), er opfyldt for en enhed som 
omhandlet i artikel 2, meddeler den straks 
denne vurdering til Kommissionen og 
Afviklingsinstansen.

Or. en

Ændringsforslag 522
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis ECB eller en national 
afviklingsmyndighed vurderer, at 
betingelserne i stk. 2, litra a) og b), er 
opfyldt for en enhed som omhandlet i 
artikel 2, meddeler den straks denne 
vurdering til Kommissionen og 
Afviklingsinstansen.

1. Hvis ECB eller en national 
afviklingsmyndighed efter høring af ECB
vurderer, at betingelserne i stk. 2, litra a) 
og b), er opfyldt for en enhed som 
omhandlet i artikel 2, meddeler den straks 
denne vurdering til Kommissionen og 
Afviklingsinstansen.

Or. en

Ændringsforslag 523
Corien Wortmann-Kool
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Afviklingsinstansen forbereder og 
træffer alle beslutninger i forbindelse med 
afviklingsproceduren på et eksekutivmøde 
i overensstemmelse med artikel 50.

Or. en

Ændringsforslag 524
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Afviklingsinstansen modtager 
meddelelse i henhold til stk. 1, eller når 
den handler på eget initiativ, foretager den
en vurdering af, om følgende betingelser er 
opfyldt:

2. ECB foretager en vurdering af, om 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 525
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Afviklingsinstansen modtager 
meddelelse i henhold til stk. 1, eller når 
den handler på eget initiativ, foretager den 
en vurdering af, om følgende betingelser er 
opfyldt:

2. Afviklingsinstansen eller 
Kommissionen kan også anmode om en 
vurdering fra en national 
afviklingsmyndighed eller ECB. Når 
Afviklingsinstansen modtager meddelelse i 
henhold til stk. 1, foretager den en 
vurdering for at kontrollere, om følgende 
betingelser er opfyldt:
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Or. en

Ændringsforslag 526
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når Afviklingsinstansen modtager 
meddelelse i henhold til stk. 1, eller når 
den handler på eget initiativ, foretager den 
en vurdering af, om følgende betingelser er 
opfyldt:

2. Når Afviklingsinstansen modtager 
meddelelse i henhold til stk. 1, foretager 
den på et eksekutivmøde en vurdering af, 
om følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 527
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) enheden er nødlidende eller forventeligt 
nødlidende

a) enheden er nødlidende eller forventeligt 
nødlidende specielt som følge af 
manglende egenkapital eller likviditet

Or. en

Ændringsforslag 528
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det ser under hensyntagen til 
tidsfaktoren og andre relevante 
omstændigheder ikke ud til, at nogen anden 

b) det ser under hensyntagen til 
tidsfaktoren og andre relevante 
omstændigheder ikke ud til, at nogen anden 
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foranstaltning iværksat af den private 
sektor eller en tilsynsmyndighed (bl.a. 
tidlig indgriben eller nedskrivning eller 
konvertering af kapitalinstrumenter i 
overensstemmelse med artikel 14) over for 
instituttet inden for en passende 
tidshorisont vil kunne forhindre, at 
enheden bliver nødlidende

foranstaltning iværksat af den private 
sektor, herunder foranstaltninger inden 
for indskudsgarantiordningerne eller
institutsikringsordningerne, eller en 
tilsynsmyndighed (bl.a. tidlig indgriben 
eller nedskrivning eller konvertering af 
kapitalinstrumenter i overensstemmelse 
med artikel 14) over for instituttet inden for 
en passende tidshorisont vil kunne 
forhindre, at enheden bliver nødlidende, 
end en foranstaltning fra 
afviklingsmyndighedens side med henblik 
på afvikling af instituttet

Or. de

Ændringsforslag 529
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det ser under hensyntagen til 
tidsfaktoren og andre relevante 
omstændigheder ikke ud til, at nogen anden 
foranstaltning iværksat af den private 
sektor eller en tilsynsmyndighed (bl.a. 
tidlig indgriben eller nedskrivning eller 
konvertering af kapitalinstrumenter i 
overensstemmelse med artikel 14) over for 
instituttet inden for en passende 
tidshorisont vil kunne forhindre, at 
enheden bliver nødlidende

b) det ser under hensyntagen til 
tidsfaktoren og andre relevante 
omstændigheder ikke ud til, at nogen anden 
foranstaltning iværksat af den private 
sektor (herunder foranstaltninger i form 
af indskudsgarantiordninger eller
institutsikringsordninger) eller en 
tilsynsmyndighed (bl.a. tidlig indgriben 
eller nedskrivning eller konvertering af 
kapitalinstrumenter i overensstemmelse 
med artikel 14) over for instituttet inden for 
en passende tidshorisont vil kunne 
forhindre, at enheden bliver nødlidende

Or. en

Begrundelse

Den udtrykkelige henvisning til indskudsgarantiordninger og institutsikringsordninger som en 
alternativ foranstaltning i den private sektor afspejler artikel 27, stk. 1, litra b), i den BRRD-
udgave, som blev vedtaget i Økonomi- og Valutaudvalget. Sådanne solidaritetsmekanismer 
har vist sig at være effektive i nogle medlemsstater og bør derfor få mulighed for at blive taget 
i betragtning, inden der træffes foranstaltninger inden for rammerne af den fælles 
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afviklingsmekanisme.

Ændringsforslag 530
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det ser under hensyntagen til 
tidsfaktoren og andre relevante 
omstændigheder ikke ud til, at nogen anden 
foranstaltning iværksat af den private 
sektor eller en tilsynsmyndighed (bl.a. 
tidlig indgriben eller nedskrivning eller 
konvertering af kapitalinstrumenter i 
overensstemmelse med artikel 14) over for 
instituttet inden for en passende 
tidshorisont vil kunne forhindre, at 
enheden bliver nødlidende

b) det ser under hensyntagen til 
tidsfaktoren og andre relevante 
omstændigheder ikke ud til, at nogen anden 
foranstaltning iværksat af den private 
sektor (herunder foranstaltninger i form 
af indskudsgarantiordninger eller
institutsikringsordninger) eller en 
tilsynsmyndighed (bl.a. tidlig indgriben 
eller nedskrivning eller konvertering af 
kapitalinstrumenter i overensstemmelse 
med artikel 14) over for instituttet inden for 
en passende tidshorisont vil kunne 
forhindre, at enheden bliver nødlidende

Or. en

Ændringsforslag 531
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det ser under hensyntagen til 
tidsfaktoren og andre relevante 
omstændigheder ikke ud til, at nogen anden 
foranstaltning iværksat af den private 
sektor eller en tilsynsmyndighed (bl.a. 
tidlig indgriben eller nedskrivning eller 
konvertering af kapitalinstrumenter i 
overensstemmelse med artikel 14) over for 
instituttet inden for en passende 
tidshorisont vil kunne forhindre, at 
enheden bliver nødlidende

b) det ser under hensyntagen til 
tidsfaktoren og andre relevante 
omstændigheder ikke ud til, at en 
institutbeskyttelsesordning, nogen anden 
foranstaltning iværksat af den private 
sektor eller en tilsynsmyndighed (bl.a. 
tidlig indgriben eller nedskrivning eller 
konvertering af kapitalinstrumenter i 
overensstemmelse med artikel 14) over for 
instituttet inden for en passende 
tidshorisont vil kunne forhindre, at 
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enheden bliver nødlidende

Or. en

Ændringsforslag 532
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis Afviklingsinstansen på eget 
initiativ gennemfører denne vurdering, 
sker vurderingen i overensstemmelse med 
de i stk. 2, litra a) og b), fastsatte 
betingelser med hensyn til en i artikel 2 
omhandlet enhed, i samråd og tæt 
samarbejde med ECB eller den 
kompetente nationale myndighed.

Or. nl

Ændringsforslag 533
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. [...] udgår

Or. en

Begrundelse

Fastsat i BRRD.

Ændringsforslag 534
Sharon Bowles
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) der kræves ekstraordinær finansiel 
støtte fra det offentlige, undtagen når den 
ekstraordinære finansielle støtte fra det 
offentlige antager en af følgende former for 
at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en 
medlemsstats økonomi og bevare den 
finansielle stabilitet:

d) der kræves finansiel støtte fra det 
offentlige, undtagen når den ekstraordinære 
finansielle støtte fra det offentlige antager 
en af følgende former for at afhjælpe en 
alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats 
økonomi og bevare den finansielle 
stabilitet:

Or. en

Ændringsforslag 535
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) tilførsel af kapitalgrundlag eller køb 
af kapitalinstrumenter til priser og på 
betingelser, der ikke giver enheden en 
fordel, hvis ingen af de omstændigheder, 
der er anført i stk. 2, litra a), b) og c), eller 
i artikel 14, gør sig gældende, når den 
offentlige støtte ydes.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 536
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med henblik på anvendelsen af stk. 2, 
litra c), anses en afviklingsforanstaltning 
for at være begrundet i almene hensyn, 
hvis den opfylder og står i rimeligt forhold 

4. Med henblik på anvendelsen af stk. 2, 
litra c), anses en afviklingsforanstaltning 
for at være begrundet i almene hensyn, 
hvis den opfylder og står i rimeligt forhold 
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til et eller flere af afviklingsmålene, jf. 
artikel 12, og en likvidation af enheden ved 
almindelig insolvensbehandling ikke ville
opfylde afviklingsmålene i samme omfang.

til et eller flere af afviklingsmålene, jf. 
artikel 12, og en likvidation af enheden ved 
almindelig insolvensbehandling ikke ville 
opfylde afviklingsmålene i samme omfang.
Afviklingsværktøjerne bør derfor kun 
anvendes på systemisk vigtige institutter, 
når det er nødvendigt at forfølge målet om 
generel finansiel stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 537
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis alle betingelserne i stk. 2 er 
opfyldt, henstiller Afviklingsinstansen til 
Kommissionen, at enheden bringes under 
afvikling. Henstillingen skal som 
minimum indeholde følgende:

udgår

a) henstillingen om at bringe enheden 
under afvikling
b) rammerne for afviklingsværktøjerne, jf. 
artikel 19, stk. 3
c) rammerne for anvendelsen af 
Afviklingsfonden til støtte for 
afviklingsforanstaltningen, jf. artikel 71.

Or. en

Ændringsforslag 538
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis alle betingelserne i stk. 2 er 
opfyldt, henstiller Afviklingsinstansen til 

5. Hvis alle betingelserne i stk. 2 er 
opfyldt, bringer Afviklingsinstansen 



PE521.793v01-00 58/159 AM\1007249DA.doc

DA

Kommissionen, at enheden bringes under 
afvikling. Henstillingen skal som 
minimum indeholde følgende:

enheden under afvikling.
Afviklingsinstansen fastlægger som 
minimum følgende:

Or. en

Ændringsforslag 539
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis alle betingelserne i stk. 2 er 
opfyldt, henstiller Afviklingsinstansen til
Kommissionen, at enheden bringes under 
afvikling. Henstillingen skal som minimum 
indeholde følgende:

5. Hvis alle betingelserne i stk. 2 er 
opfyldt, henstiller Afviklingsinstansen til
de nationale kompetente myndigheder, at 
enheden bringes under afvikling. 
Henstillingen skal som minimum 
indeholde følgende:

Or. en

Ændringsforslag 540
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis alle betingelserne i stk. 2 er 
opfyldt, henstiller Afviklingsinstansen til
Kommissionen, at enheden bringes under 
afvikling. Henstillingen skal som 
minimum indeholde følgende:

5. Hvis alle betingelserne i stk. 2 er 
opfyldt, forelægger Afviklingsinstansen
Kommissionen et forslag til beslutning om, 
at enheden bringes under afvikling.
Forslaget til beslutning skal som 
minimum indeholde følgende:

Or. en

Ændringsforslag 541
Marianne Thyssen
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis alle betingelserne i stk. 2 er 
opfyldt, henstiller Afviklingsinstansen til 
Kommissionen, at enheden bringes under 
afvikling. Henstillingen skal som minimum 
indeholde følgende:

5. Hvis den vurderer, at alle betingelserne 
i stk. 2 er opfyldt, henstiller 
Afviklingsinstansen til Kommissionen, at 
enheden bringes under afvikling. 
Henstillingen skal som minimum 
indeholde følgende:

Or. nl

Ændringsforslag 542
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis alle betingelserne i stk. 2 er 
opfyldt, henstiller Afviklingsinstansen til 
Kommissionen, at enheden bringes under 
afvikling. Henstillingen skal som minimum 
indeholde følgende:

5. Hvis én af betingelserne i stk. 2 er 
opfyldt, henstiller Afviklingsinstansen til 
Kommissionen, at enheden bringes under 
afvikling. Henstillingen skal som minimum 
indeholde følgende:

Or. en

Begrundelse

Afviklingsforanstaltninger bør være så hurtige og enkle som muligt.

Ændringsforslag 543
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) henstillingen om at bringe enheden 
under afvikling

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 544
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) rammerne for anvendelsen af 
Afviklingsfonden til støtte for 
afviklingsforanstaltningen, jf. artikel 71.

udgår

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af Afviklingsfonden ville ikke være omfattet af anvendelsesområdet for mandatet 
om minimale omkostninger.

Ændringsforslag 545
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ 
eller under hensyn til en eventuel 
meddelelse som omhandlet i stk. 1 eller 
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af 
Afviklingsfonden til støtte for 
afviklingsforanstaltningen. Kommissionen
kan på eget initiativ beslutte at bringe en 
enhed under afvikling, hvis samtlige de i 
stk. 2 anførte betingelser er opfyldt.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 546
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ 
eller under hensyn til en eventuel 
meddelelse som omhandlet i stk. 1 eller 
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af 
Afviklingsfonden til støtte for 
afviklingsforanstaltningen. Kommissionen
kan på eget initiativ beslutte at bringe en 
enhed under afvikling, hvis samtlige de i 
stk. 2 anførte betingelser er opfyldt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvad de hastende omstændigheder, under hvilke Kommissionen kan træffe 
denne beslutning, indebærer, ligesom det ikke er klart, om det er hensigtsmæssigt at tillægge 
Kommissionen en sådan beføjelse.

Ændringsforslag 547
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ 
eller under hensyn til en eventuel 
meddelelse som omhandlet i stk. 1 eller 

udgår
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Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af 
Afviklingsfonden til støtte for 
afviklingsforanstaltningen. Kommissionen
kan på eget initiativ beslutte at bringe en 
enhed under afvikling, hvis samtlige de i 
stk. 2 anførte betingelser er opfyldt.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget.)

Or. de

Ændringsforslag 548
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ 
eller under hensyn til en eventuel 
meddelelse som omhandlet i stk. 1 eller 
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af 
Afviklingsfonden til støtte for 
afviklingsforanstaltningen. Kommissionen
kan på eget initiativ beslutte at bringe en 
enhed under afvikling, hvis samtlige de i 
stk. 2 anførte betingelser er opfyldt.

udgår

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget.)

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen skal ikke have nogen ledende rolle i afviklingsproceduren og skal ikke træffe 
nogen beslutning, for så vidt angår afviklingen af et kreditinstitut. Kommissionen skal derfor 
ikke afgøre, hvorvidt en enhed skal bringes under afvikling, da der vil være tale om en 
overskridelse af dens kompetencer.

Ændringsforslag 549
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ eller 
under hensyn til en eventuel meddelelse 
som omhandlet i stk. 1 eller 
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af Afviklingsfonden 
til støtte for afviklingsforanstaltningen.
Kommissionen kan på eget initiativ 
beslutte at bringe en enhed under 
afvikling, hvis samtlige de i stk. 2 anførte 
betingelser er opfyldt.

6. Hvis alle betingelserne i stk. 2 er 
opfyldt, og afhængigt af hvor meget sagen 
haster, træffer ECB på eget initiativ eller 
under hensyn til en eventuel henstilling fra 
Afviklingsinstansen beslutning om, 
hvorvidt enheden skal bringes under 
afvikling. Afviklingsinstansen træffer 
beslutning om rammerne for de 
afviklingsværktøjer, der skal anvendes på 
den pågældende enhed, og anvendelsen af 
Afviklingsfonden til støtte for 
afviklingsforanstaltningen.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Økonomi- og Valutaudvalgets holdning til BRRD er det den 
kompetente myndighed (ligesom ECB under FTM), der udløser afviklingen.

Ændringsforslag 550
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster,
træffer Kommissionen på eget initiativ 
eller under hensyn til en eventuel 
meddelelse som omhandlet i stk. 1 eller 
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af Afviklingsfonden 
til støtte for afviklingsforanstaltningen. 
Kommissionen kan på eget initiativ 
beslutte at bringe en enhed under 
afvikling, hvis samtlige de i stk. 2 anførte 
betingelser er opfyldt.

6. Efter modtagelsen af forslaget til 
beslutning fra Afviklingsinstansen træffer 
Kommissionen beslutning om, hvorvidt
forslaget til beslutning skal vedtages, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og efter omstændighederne om
anvendelsen af Afviklingsfonden til støtte 
for afviklingsforanstaltningen. 
Kommissionen kan anmode 
Afviklingsinstansen om at revidere 
forslaget til beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 551
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ 
eller under hensyn til en eventuel 
meddelelse som omhandlet i stk. 1 eller 
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af Afviklingsfonden 
til støtte for afviklingsforanstaltningen.
Kommissionen kan på eget initiativ 
beslutte at bringe en enhed under 
afvikling, hvis samtlige de i stk. 2 anførte 
betingelser er opfyldt.

6. Kommissionen foretager, på grundlag 
af den i stk. 5 anførte henstilling fra 
Afviklingsinstansen og, i givet fald, under 
hensyn til meddelelsen som omhandlet i 
stk. 1, en vurdering af, om de i stk. 2, litra 
c), fastsatte betingelser er opfyldt, og 
beslutter ud fra denne, hvorvidt enheden 
skal bringes under afvikling. Med hensyn 
til de i stk. 2, litra a) og b), fastsatte 
betingelser tilslutter Kommissionen sig 
den vurdering, der foretages af 
Afviklingsinstansen og, i givet fald, ECB 
eller en i stk. 1 anført kompetent national 
myndighed. På grundlag af den i stk. 5 
anførte henstilling fra 
Afviklingsinstansen træffer 
Kommissionen derefter beslutning om
anvendelsen af rammerne for de 
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afviklingsværktøjer, der skal anvendes på 
den pågældende enhed, og rammerne for
anvendelsen af Afviklingsfonden til støtte 
for afviklingsforanstaltningen.

Hvis Kommissionen ikke agter at vedtage 
den af Afviklingsinstansen fremsatte 
henstilling eller ønsker den ændret, 
sender den henstillingen tilbage til 
Afviklingsinstansen og begrunder, 
hvorfor den ikke har godkendt den, eller 
begrunder de ændringer, den ønsker 
foretaget, alt efter tilfældet. 
Kommissionen kan fastsætte en tidsfrist, 
inden for hvilken Afviklingsinstansen kan 
ændre sin oprindelige henstilling på 
grundlag af Kommissionens 
ændringsforslag og igen fremlægge 
henstillingen for Kommissionen.
Hvis Afviklingsinstansen efter udløbet af 
den af Kommissionen fastsatte tidsfrist 
ikke har fremsendt en ændret henstilling 
eller har fremsendt en ændret henstilling, 
der ikke er i overensstemmelse med 
Kommissionens ændringsforslag, kan 
Kommissionen vedtage sin beslutning i 
henhold til stk. 6, første del, med de 
ændringer, som den finder relevant, eller 
forkaste henstillingen. 
Afviklingsinstansen har, undtagen i 
behørigt begrundede undtagelsestilfælde, 
mindst 5 arbejdsdage til at overveje 
Kommissionens ændringsforslag.
Efter modtagelse af en i stk. 1 anført 
meddelelse kan Kommissionen fastsætte 
en tidsfrist, inden for hvilken 
Afviklingsinstansen skal fremlægge en 
henstilling som defineret i stk. 5. Hvis 
Afviklingsinstansen ikke fremlægger en 
henstilling, kan Kommissionen på eget 
initiativ vedtage beslutningen i stk. 6, 
første del.

Or. nl



PE521.793v01-00 66/159 AM\1007249DA.doc

DA

Ændringsforslag 552
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ 
eller under hensyn til en eventuel 
meddelelse som omhandlet i stk. 1 eller 
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af Afviklingsfonden 
til støtte for afviklingsforanstaltningen. 
Kommissionen kan på eget initiativ 
beslutte at bringe en enhed under 
afvikling, hvis samtlige de i stk. 2 anførte 
betingelser er opfyldt.

6. Kommissionen træffer på grundlag af 
de henstillinger, Afviklingsinstansen har 
afgivet i henhold til denne artikels stk. 5,
beslutning om, hvorvidt enheden skal 
bringes under afvikling, og om rammerne 
for de afviklingsværktøjer, der skal 
anvendes på den pågældende enhed, og 
anvendelsen af Afviklingsfonden til støtte 
for en afviklingsforanstaltning. Hvis
Kommissionen agter ikke at vedtage 
henstillingen fra Afviklingsinstansen eller 
vedtage den med ændringer, sender den 
henstillingen tilbage til 
Afviklingsinstansen med en redegørelse 
for, hvorfor den ikke agter at vedtage den, 
eller i givet fald for grundene til de 
påtænkte ændringer. Kommissionen kan
fastsætte en frist, inden for hvilken 
Afviklingsinstansen kan ændre sin 
oprindelige henstilling på grundlag af 
Kommissionens ændringsforslag og 
genfremsætte den til Kommissionen. Med 
undtagelse af behørigt begrundede 
hastende tilfælde skal Afviklingsinstansen 
have mindst fem arbejdsdage til at 
behandle Kommissionens 
ændringsforslag.

Or. en

Ændringsforslag 553
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 6. Kommissionen træffer på grundlag af
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træffer Kommissionen på eget initiativ 
eller under hensyn til en eventuel 
meddelelse som omhandlet i stk. 1 eller
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af Afviklingsfonden 
til støtte for afviklingsforanstaltningen.
Kommissionen kan på eget initiativ 
beslutte at bringe en enhed under 
afvikling, hvis samtlige de i stk. 2 anførte 
betingelser er opfyldt.

Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 og efter høring af ECB 
og de nationale kompetente myndigheder
beslutning om, hvorvidt enheden skal 
bringes under afvikling, og om rammerne 
for de afviklingsværktøjer, der skal 
anvendes på den pågældende enhed, og 
anvendelsen af Afviklingsfonden til støtte 
for afviklingsforanstaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 554
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ 
eller under hensyn til en eventuel 
meddelelse som omhandlet i stk. 1 eller 
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af Afviklingsfonden 
til støtte for afviklingsforanstaltningen. 
Kommissionen kan på eget initiativ beslutte 
at bringe en enhed under afvikling, hvis 
samtlige de i stk. 2 anførte betingelser er 
opfyldt.

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen beslutning om, 
hvorvidt enheden skal bringes under 
afvikling, og om rammerne for de 
afviklingsværktøjer, der skal anvendes på 
den pågældende enhed, og anvendelsen af 
Afviklingsfonden til støtte for 
afviklingsforanstaltningen. Kommissionen
kan på eget initiativ beslutte at bringe en 
enhed under afvikling, hvis samtlige de i 
stk. 2 anførte betingelser er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 555
Sławomir Nitras
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ eller 
under hensyn til en eventuel meddelelse 
som omhandlet i stk. 1 eller 
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af 
Afviklingsfonden til støtte for 
afviklingsforanstaltningen. Kommissionen
kan på eget initiativ beslutte at bringe en 
enhed under afvikling, hvis samtlige de i 
stk. 2 anførte betingelser er opfyldt.

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen eller under hensyn 
til en meddelelse som omhandlet i stk. 1 
eller Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at tillægge Kommissionen beføjelse til på egen hånd at 
igangsætte afvikling uden en henstilling fra Afviklingsinstansen, eftersom Afviklingsinstansen 
vil være den myndighed, der har en bred ekspertise, og som udarbejder afviklingsplaner og 
deltager i en løbende overvågning af banksektoren. At tillægge Kommissionen en sådan 
beføjelse er særlig kontroversiel i det tilfælde, der er omhandlet i artikel 16, stk. 7, eftersom 
likvidation af en enhed i henhold til national insolvenslovgivning udløser 
indskudsgarantiordningen direkte (i dens egenskab af "pay-box"-funktion) og derfor kan 
kollidere med det finanspolitiske ansvar hos den medlemsstat, hvor enheden er etableret.

Ændringsforslag 556
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ eller 
under hensyn til en eventuel meddelelse 
som omhandlet i stk. 1 eller 

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ eller 
under hensyn til en eventuel meddelelse 
som omhandlet i stk. 1 eller 
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Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af Afviklingsfonden 
til støtte for afviklingsforanstaltningen. 
Kommissionen kan på eget initiativ 
beslutte at bringe en enhed under 
afvikling, hvis samtlige de i stk. 2 anførte 
betingelser er opfyldt.

Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af Afviklingsfonden 
til støtte for afviklingsforanstaltningen.
Hvis Kommissionen agter ikke at vedtage 
henstillingen fra Afviklingsinstansen eller 
vedtage den med ændringer, sender den 
henstillingen tilbage til 
Afviklingsinstansen med en redegørelse 
for, hvorfor den ikke agter at vedtage den, 
eller i givet fald for grundene til de 
tilsigtede ændringer. Kommissionen kan
fastsætte en frist, inden for hvilken 
Afviklingsinstansen kan ændre sin 
oprindelige henstilling på grundlag af 
Kommissionens ændringsforslag og 
genfremsætte den til Kommissionen. Hvis 
Afviklingsinstansen ved udløbet af den 
frist, der er sat af Kommissionen, ikke har 
afgivet en ændret henstilling eller afgivet 
en ændret henstilling, der ikke er 
formuleret på en måde, som er forenelig 
med Kommissionens ændringsforslag, 
kan Kommissionen træffe sin beslutning i 
henhold til ovenstående stykke med de 
ændringer, den finder relevante, eller 
forkaste henstillingen.

Or. en

Ændringsforslag 557
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ eller 
under hensyn til en eventuel meddelelse 
som omhandlet i stk. 1 eller 
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer de nationale kompetente 
myndigheder på eget initiativ eller under 
hensyn til en eventuel meddelelse som 
omhandlet i stk. 1 eller 
Afviklingsinstansens henstilling som 
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enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af Afviklingsfonden 
til støtte for afviklingsforanstaltningen.
Kommissionen kan på eget initiativ beslutte 
at bringe en enhed under afvikling, hvis 
samtlige de i stk. 2 anførte betingelser er 
opfyldt.

omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af Afviklingsfonden 
til støtte for afviklingsforanstaltningen. De 
nationale kompetente myndigheder kan på 
eget initiativ beslutte at bringe en enhed 
under afvikling, hvis samtlige de i stk. 2 
anførte betingelser er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 558
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ eller 
under hensyn til en eventuel meddelelse 
som omhandlet i stk. 1 eller 
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende
enhed, og anvendelsen af Afviklingsfonden 
til støtte for afviklingsforanstaltningen. 
Kommissionen kan på eget initiativ beslutte 
at bringe en enhed under afvikling, hvis 
samtlige de i stk. 2 anførte betingelser er 
opfyldt.

6. Afhængigt af hvor meget sagen haster, 
træffer Kommissionen på eget initiativ eller 
under hensyn til en eventuel meddelelse 
som omhandlet i stk. 1 eller 
Afviklingsinstansens henstilling som 
omhandlet i stk. 5 beslutning om, hvorvidt 
enheden skal bringes under afvikling, og 
om rammerne for de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes på den pågældende 
enhed, og anvendelsen af Afviklingsfonden 
til støtte for afviklingsforanstaltningen. 
Kommissionen kan på eget initiativ beslutte 
at bringe en enhed under afvikling, hvis 
samtlige de i stk. 2 anførte betingelser er 
opfyldt. Med undtagelse af behørigt 
begrundede hastende tilfælde skal 
Afviklingsinstansen have mindst fem 
arbejdsdage til at behandle 
Kommissionens ændringsforslag.

Or. en

Ændringsforslag 559
Robert Goebbels
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionens beslutning rettes til 
Afviklingsinstansen. Hvis Kommissionen
beslutter ikke at bringe enheden under 
afvikling, fordi betingelsen i stk. 2, litra c), 
ikke er opfyldt, likvideres den pågældende 
enhed i overensstemmelse med nationale 
insolvensretlige regler.

7. Kommissionens beslutning rettes til 
Afviklingsinstansen. Hvis Kommissionen
efter høring af ECB og de nationale 
kompetente myndigheder agter at beslutte
ikke at bringe enheden under afvikling, 
fordi betingelsen i stk. 2, litra c), ikke er 
opfyldt, rådfører den sig med den 
nationale afviklingsmyndighed i den 
deltagende medlemsstat, hvor enheden er 
etableret. I tilfælde, hvor den nationale 
afviklingsmyndighed mener, at 
Kommissionens forslag til beslutning og 
en potentiel efterfølgende likvidation i 
overensstemmelse med national 
lovgivning, ville have væsentlige negative 
virkninger for den finansielle stabilitet, 
økonomien eller det sociale system, 
meddeler den på behørig vis 
Kommissionen sine indsigelser, idet den 
redegør detaljeret for den skade, som 
beslutningen kunne forrette. Den
nationale afviklingsmyndighed foreslår 
alternative løsninger. Kommissionen 
tager behørigt hensyn til de argumenter 
og alternative løsninger, som fremsættes 
af den nationale afviklingsmyndighed. 
Hvis Kommissionen ved en begrundet 
beslutning bestemmer, at enheden ikke 
skal bringes under afvikling, likvideres 
den pågældende enhed i overensstemmelse 
med nationale insolvensretlige regler.

Or. en

Begrundelse

Enhver beslutning fra Kommissionens side, specielt på eget initiativ, om, at en bank skal 
bringes under afvikling, har økonomiske og sociale følger (f.eks. for beskæftigelsen, for den 
bredere offentlighed og afsmittende virkninger for SMV'erne) i en medlemsstat. En sådan 
beslutning har også virkninger for den nationale indskudsgarantiordning og i sidste ende for 
de offentlige finanser (på baggrund af den implicitte statsgaranti, som er foreskrevet i 
direktivet om indskudsgarantiordninger). En sådan beslutning kan derfor ikke overlades til 
Kommissionens eget initiativ, men skal træffes i nært samarbejde med den pågældende 
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medlemsstat.

Ændringsforslag 560
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionens beslutning rettes til
Afviklingsinstansen. Hvis Kommissionen
beslutter ikke at bringe enheden under 
afvikling, fordi betingelsen i stk. 2, litra c), 
ikke er opfyldt, likvideres den pågældende 
enhed i overensstemmelse med nationale 
insolvensretlige regler.

7. ECB og Afviklingsinstansens beslutning 
rettes til de nationale 
afviklingsmyndigheder. Hvis ECB
beslutter ikke at bringe enheden under 
afvikling, fordi betingelsen i stk. 2, litra c), 
ikke er opfyldt, likvideres den pågældende 
enhed i overensstemmelse med nationale 
insolvensretlige regler.

Or. en

Ændringsforslag 561
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionens beslutning rettes til
Afviklingsinstansen. Hvis Kommissionen
beslutter ikke at bringe enheden under 
afvikling, fordi betingelsen i stk. 2, litra c), 
ikke er opfyldt, likvideres den pågældende 
enhed i overensstemmelse med nationale 
insolvensretlige regler.

7. Hvis Afviklingsinstansen beslutter ikke 
at bringe enheden under afvikling, fordi 
betingelsen i stk. 2, litra c), ikke er opfyldt, 
likvideres den pågældende enhed i 
overensstemmelse med nationale 
insolvensretlige regler.

Or. en

Ændringsforslag 562
Markus Ferber
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionens beslutning rettes til 
Afviklingsinstansen. Hvis Kommissionen
beslutter ikke at bringe enheden under 
afvikling, fordi betingelsen i stk. 2, litra c), 
ikke er opfyldt, likvideres den pågældende 
enhed i overensstemmelse med nationale 
insolvensretlige regler.

7. De nationale kompetente myndigheders
beslutning rettes til Afviklingsinstansen. 
Hvis Kommissionen beslutter ikke at bringe 
enheden under afvikling, fordi betingelsen 
i stk. 2, litra c), ikke er opfyldt, likvideres 
den pågældende enhed i overensstemmelse 
med nationale insolvensretlige regler.

Or. en

Ændringsforslag 563
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionens beslutning rettes til 
Afviklingsinstansen. Hvis Kommissionen
beslutter ikke at bringe enheden under 
afvikling, fordi betingelsen i stk. 2, litra c), 
ikke er opfyldt, likvideres den pågældende 
enhed i overensstemmelse med nationale 
insolvensretlige regler.

7. Kommissionens beslutning rettes til 
Afviklingsinstansen. Hvis Kommissionen
beslutter ikke at bringe enheden under 
afvikling, fordi betingelsen i stk. 2, litra c), 
ikke er opfyldt, likvideres den pågældende 
enhed som led i foranstaltninger inden for 
de nationale afviklings- eller 
indskudsgarantiordninger eller i
overensstemmelse med nationale 
insolvensretlige regler.

Or. de

Ændringsforslag 564
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Hvis Afviklingsinstansen mener, at 
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afviklingsforanstaltningen kræver 
Afviklingsfondens støtte i 
overensstemmelse med artikel 71, retter 
den det i stk. 5 omhandlede forslag til 
beslutning til Rådet. Ud over de i artikel 5 
nævnte elementer skal et sådant forslag 
inkludere rammene for anvendelsen af 
Afviklingsfonden til støtte for 
afviklingsforanstaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 565
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Rådet træffer på baggrund af det 
forslag, som Afviklingsinstansen har 
fremsat i henhold til denne artikels stk. 8, 
beslutning om, hvorvidt enheden skal 
bringes under afvikling, og om rammerne 
for de afviklingsværktøjer, der skal 
anvendes på den pågældende enhed. Hvis 
Rådet agter ikke at vedtage henstillingen 
fra Afviklingsinstansen eller at vedtage 
den med ændringer, sender den 
henstillingen tilbage til 
Afviklingsinstansen med en redegørelse 
for, hvorfor den ikke agter at vedtage den, 
eller i givet fald for grundene til de 
påtænkte ændringer. Rådet kan fastsætte 
en frist, inden for hvilken 
Afviklingsinstansen kan ændre sin 
oprindelige henstilling på grundlag af 
Rådets ændringsforslag og genfremsætte 
den til Rådet. Hvis Afviklingsinstansen 
ved udløbet af den frist, der er sat af 
Rådet, ikke har afgivet en ændret 
henstilling eller afgivet en ændret 
henstilling, der ikke er formuleret på en 
måde, som er forenelig med Rådets 
ændringsforslag, kan Rådet træffe sin 
beslutning i henhold til ovenstående 
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stykke med de ændringer, den finder 
relevante, eller forkaste henstillingen. 
Rådet træffer afgørelse med kvalificeret 
flertal og tager ikke hensyn til 
stemmeafgivelsen fra de medlemmer af 
Rådet, der ikke er deltagende 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 566
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Inden for de rammer, der fastsættes ved 
Kommissionens beslutning, træffer 
Afviklingsinstansen beslutning om 
afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 
nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 
Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […]. Hvis der 
foreligger statsstøtte, kan
Afviklingsinstansen kun træffe beslutning, 
efter at Kommissionen har truffet 
beslutning om den pågældende statsstøtte.

8. Inden for de rammer, der fastsættes ved 
Kommissionens beslutning, træffer 
Afviklingsinstansen beslutning om 
afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 
nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 
Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […]. Hvis der 
foreligger statsstøtte, træffer
Afviklingsinstansen kun beslutning, efter at 
Kommissionen har truffet beslutning om 
den pågældende statsstøtte.

Or. en

Ændringsforslag 567
Sharon Bowles
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Inden for de rammer, der fastsættes ved 
Kommissionens beslutning, træffer
Afviklingsinstansen beslutning om 
afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 
nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 
Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […]. Hvis der 
foreligger statsstøtte, kan 
Afviklingsinstansen kun træffe beslutning, 
efter at Kommissionen har truffet 
beslutning om den pågældende statsstøtte.

8. Afviklingsinstansen træffer beslutning 
om afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 
nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 
Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […]. Hvis der 
foreligger statsstøtte, kan 
Afviklingsinstansen kun træffe beslutning, 
efter at Kommissionen har truffet 
beslutning om den pågældende statsstøtte.

Or. en

Ændringsforslag 568
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Inden for de rammer, der fastsættes ved 
Kommissionens beslutning, træffer
Afviklingsinstansen beslutning om 
afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 
nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 

8. Afviklingsinstansen træffer beslutning 
om afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 
nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 
Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
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Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […]. Hvis der 
foreligger statsstøtte, kan 
Afviklingsinstansen kun træffe beslutning, 
efter at Kommissionen har truffet 
beslutning om den pågældende statsstøtte.

afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […]. Hvis der 
foreligger statsstøtte, kan 
Afviklingsinstansen kun træffe beslutning, 
efter at Kommissionen har truffet 
beslutning om den pågældende statsstøtte.

Or. en

Ændringsforslag 569
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Inden for de rammer, der fastsættes ved
Kommissionens beslutning, træffer 
Afviklingsinstansen beslutning om 
afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 
nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 
Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […]. Hvis der 
foreligger statsstøtte, kan 
Afviklingsinstansen kun træffe beslutning, 
efter at Kommissionen har truffet 

8. Inden for de rammer, der fastsættes ved
de nationale myndigheders beslutning, 
træffer Afviklingsinstansen beslutning om 
afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 
nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 
Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […]. Hvis der 
foreligger statsstøtte, kan 
Afviklingsinstansen kun træffe beslutning, 
efter at Kommissionen har truffet 
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beslutning om den pågældende statsstøtte. beslutning om den pågældende statsstøtte.

Or. en

Ændringsforslag 570
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Inden for de rammer, der fastsættes ved 
Kommissionens beslutning, træffer 
Afviklingsinstansen beslutning om 
afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 
nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 
Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […]. Hvis der 
foreligger statsstøtte, kan 
Afviklingsinstansen kun træffe beslutning, 
efter at Kommissionen har truffet 
beslutning om den pågældende statsstøtte.

8. Inden for de rammer, der fastsættes ved 
Kommissionens eller Rådets beslutning, 
træffer Afviklingsinstansen beslutning om 
afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 
nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 
Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […]. Hvis der 
foreligger statsstøtte, kan 
Afviklingsinstansen kun træffe beslutning, 
efter at Kommissionen har truffet 
beslutning om den pågældende statsstøtte.

Or. en

Ændringsforslag 571
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Inden for de rammer, der fastsættes ved
Kommissionens beslutning, træffer 
Afviklingsinstansen beslutning om 
afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 
nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 
Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […]. Hvis der 
foreligger statsstøtte, kan 
Afviklingsinstansen kun træffe beslutning, 
efter at Kommissionen har truffet 
beslutning om den pågældende statsstøtte.

8. Inden for de rammer, der fastsættes ved
ECB's beslutning, træffer 
Afviklingsinstansen beslutning om 
afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 
nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 
Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […]. Hvis der 
foreligger statsstøtte, kan 
Afviklingsinstansen kun træffe beslutning, 
efter at Kommissionen har truffet 
beslutning om den pågældende statsstøtte.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Økonomi- og Valutaudvalgets holdning til BRRD er det den 
kompetente myndighed (ligesom ECB under FTM), der udløser afviklingen.

Ændringsforslag 572
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Inden for de rammer, der fastsættes ved 
Kommissionens beslutning, træffer 
Afviklingsinstansen beslutning om 
afviklingsordningen som omhandlet i 
artikel 20 og påser, at de relevante 
nationale afviklingsmyndigheder træffer de 

8. Inden for de rammer, der fastsættes ved 
Kommissionens beslutning, træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde
beslutning om afviklingsordningen som 
omhandlet i artikel 20 og påser, at de 
relevante nationale afviklingsmyndigheder 
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nødvendige afviklingsforanstaltninger til at 
gennemføre afviklingsordningen. 
Afviklingsinstansens beslutning rettes til 
de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […]. Hvis der 
foreligger statsstøtte, kan 
Afviklingsinstansen kun træffe 
beslutning, efter at Kommissionen har 
truffet beslutning om den pågældende 
statsstøtte.

træffer de nødvendige 
afviklingsforanstaltninger til at gennemføre 
afviklingsordningen. Afviklingsinstansens 
beslutning rettes til de relevante nationale 
afviklingsmyndigheder og skal indeholde 
en instruks til disse myndigheder om at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger for 
at gennemføre Afviklingsinstansens 
beslutning i overensstemmelse med artikel 
26 ved at udøve de afviklingsbeføjelser, 
der er indeholdt i direktiv […], navnlig i 
artikel 56-64 i direktiv […].

Or. en

Ændringsforslag 573
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. I tilfælde af afvikling af et ikke-
systemisk kreditinstitut udarbejder den 
nationale afviklingsmyndighed, under 
hvis jurisdiktion dette institut udøver 
virksomhed, forslag til afviklingsordning, 
der er undergivet Afviklingsinstansens 
godkendelse. Hvis Afviklingsinstansen 
forkaster ordningen på et eksekutivmøde, 
henvises ordningen til plenarmødet.

Or. en

Ændringsforslag 574
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Afviklingsinstansen anmoder efter 
modtagelse af en meddelelse i henhold til 
stk. 1 eller på eget initiativ, hvis den 
finder, at afviklingsforanstaltninger vil 
kunne udgøre statsstøtte i henhold til 
artikel 107, stk. 1, i TEUF, den eller de 
deltagende medlemsstater om straks at 
meddele de påtænkte foranstaltninger til 
Kommissionen i henhold til artikel 108, 
stk. 3, i TEUF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 575
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Afviklingsinstansen anmoder efter 
modtagelse af en meddelelse i henhold til 
stk. 1 eller på eget initiativ, hvis den
finder, at afviklingsforanstaltninger vil 
kunne udgøre statsstøtte i henhold til 
artikel 107, stk. 1, i TEUF, den eller de 
deltagende medlemsstater om straks at 
meddele de påtænkte foranstaltninger til 
Kommissionen i henhold til artikel 108, stk. 
3, i TEUF.

9. Hvis Afviklingsinstansen finder, at
afviklingsordningen omfatter
afviklingsforanstaltninger, der vil kunne 
udgøre statsstøtte i henhold til artikel 107, 
stk. 1, i TEUF, den eller de deltagende 
medlemsstater om straks at meddele de 
påtænkte foranstaltninger til Kommissionen
i henhold til artikel 108, stk. 3, i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 576
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I det omfang 
afviklingsforanstaltningen som foreslået 
af Afviklingsinstansen indebærer 
anvendelse af Afviklingsfonden og ikke 
udgør statsstøtte i henhold til artikel 107, 
stk. 1, i TEUF, anvender Kommissionen
sideløbende analogt de fastsatte kriterier 
for anvendelse af artikel 107 i TEUF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 577
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. I det omfang afviklingsforanstaltningen 
som foreslået af Afviklingsinstansen 
indebærer anvendelse af Afviklingsfonden 
og ikke udgør statsstøtte i henhold til 
artikel 107, stk. 1, i TEUF, anvender 
Kommissionen sideløbende analogt de 
fastsatte kriterier for anvendelse af artikel 
107 i TEUF.

10. I det omfang afviklingsforanstaltningen 
som foreslået af Afviklingsinstansen på et 
eksekutivmøde indebærer anvendelse af 
Afviklingsfonden og ikke udgør statsstøtte 
i henhold til artikel 107, stk. 1, i TEUF, 
anvender Kommissionen sideløbende 
analogt de fastsatte kriterier for anvendelse 
af artikel 107 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 578
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Kommissionen tillægges beføjelse til 
fra Afviklingsinstansen at indhente alle 
oplysninger, som den finder relevante for 
varetagelsen af sine opgaver i henhold til 

udgår
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denne forordning og i givet fald artikel 
107 i TEUF. Afviklingsinstansen 
tillægges beføjelse til i overensstemmelse 
med kapitel 5 i dette afsnit fra alle 
personer at indhente de oplysninger, der 
er nødvendige for, at den kan forberede 
og træffe beslutning om en 
afviklingsforanstaltning, herunder 
ajourføringer og supplerende oplysninger, 
der indgår i afviklingsplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 579
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Kommissionen tillægges beføjelse til 
fra Afviklingsinstansen at indhente alle 
oplysninger, som den finder relevante for 
varetagelsen af sine opgaver i henhold til 
denne forordning og i givet fald artikel 107 
i TEUF. Afviklingsinstansen tillægges 
beføjelse til i overensstemmelse med 
kapitel 5 i dette afsnit fra alle personer at 
indhente de oplysninger, der er nødvendige 
for, at den kan forberede og træffe 
beslutning om en afviklingsforanstaltning, 
herunder ajourføringer og supplerende 
oplysninger, der indgår i 
afviklingsplanerne.

11. Kommissionen og Rådet tillægges 
beføjelse til fra Afviklingsinstansen at 
indhente alle oplysninger, som den finder 
relevante for varetagelsen af sine opgaver i 
henhold til denne forordning og i givet fald 
artikel 107 i TEUF. Afviklingsinstansen 
tillægges beføjelse til i overensstemmelse 
med kapitel 5 i dette afsnit fra alle personer 
at indhente de oplysninger, der er 
nødvendige for, at den kan forberede og 
træffe beslutning om en 
afviklingsforanstaltning, herunder 
ajourføringer og supplerende oplysninger, 
der indgår i afviklingsplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 580
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Kommissionen tillægges beføjelse til 
fra Afviklingsinstansen at indhente alle 
oplysninger, som den finder relevante for 
varetagelsen af sine opgaver i henhold til 
denne forordning og i givet fald artikel 107 
i TEUF. Afviklingsinstansen tillægges 
beføjelse til i overensstemmelse med 
kapitel 5 i dette afsnit fra alle personer at 
indhente de oplysninger, der er nødvendige 
for, at den kan forberede og træffe 
beslutning om en afviklingsforanstaltning, 
herunder ajourføringer og supplerende 
oplysninger, der indgår i 
afviklingsplanerne.

11. De nationale kompetente myndigheder
tillægges beføjelse til fra 
Afviklingsinstansen at indhente alle 
oplysninger, som den finder relevante for 
varetagelsen af sine opgaver i henhold til 
denne forordning og i givet fald artikel 107 
i TEUF. Afviklingsinstansen tillægges 
beføjelse til i overensstemmelse med 
kapitel 5 i dette afsnit fra alle personer at 
indhente de oplysninger, der er nødvendige 
for, at den kan forberede og træffe 
beslutning om en afviklingsforanstaltning, 
herunder ajourføringer og supplerende 
oplysninger, der indgår i 
afviklingsplanerne.

Or. en

Ændringsforslag 581
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Afviklingsinstansen tillægges beføjelse 
til at henstille til Kommissionen, at den 
ændrer rammerne for 
afviklingsværktøjerne og for anvendelse 
af Afviklingsfonden over for en enhed, 
der er anbragt under afvikling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 582
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Afviklingsinstansen tillægges beføjelse 
til at henstille til Kommissionen, at den 
ændrer rammerne for 
afviklingsværktøjerne og for anvendelse 
af Afviklingsfonden over for en enhed, 
der er anbragt under afvikling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 583
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Afviklingsinstansen tillægges beføjelse 
til at henstille til Kommissionen, at den 
ændrer rammerne for 
afviklingsværktøjerne og for anvendelse af 
Afviklingsfonden over for en enhed, der er 
anbragt under afvikling.

12. Afviklingsinstansen tillægges beføjelse 
til at ændre rammerne for 
afviklingsværktøjerne, således som det er 
tilladt i henhold til direktivet om 
bankgenopretning og -afvikling [ ], og 
med forbehold af overholdelse af de 
samme statsstøttekriterier, som gælder for
individuel medlemsstatsstøtte i henhold til 
direktivet om bankgenopretning og 
-afvikling [ ] for anvendelse af 
Afviklingsfonden over for en enhed, der er 
anbragt under afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 584
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Afviklingsinstansen tillægges beføjelse 
til at henstille til Kommissionen, at den

12. Afviklingsinstansen tillægges beføjelse 
til at henstille til Kommissionen eller Rådet, 
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ændrer rammerne for 
afviklingsværktøjerne og for anvendelse af 
Afviklingsfonden over for en enhed, der er 
anbragt under afvikling.

at den/det ændrer rammerne for 
afviklingsværktøjerne og for anvendelse af 
Afviklingsfonden over for en enhed, der er 
anbragt under afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 585
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Afviklingsinstansen tillægges beføjelse 
til at henstille til Kommissionen, at den
ændrer rammerne for 
afviklingsværktøjerne og for anvendelse af 
Afviklingsfonden over for en enhed, der er 
anbragt under afvikling.

12. Afviklingsinstansen tillægges beføjelse 
til at henstille til de nationale kompetente 
myndigheder, at de ændrer rammerne for 
afviklingsværktøjerne og for anvendelse af 
Afviklingsfonden over for en enhed, der er 
anbragt under afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 586
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Kommissionens vurdering af anvendelsen 

af midler fra Afviklingsfonden
1. For at sikre lige vilkår behandler 
Kommissionen, såfremt anvendelsen eller 
den potentielle anvendelse af 
Afviklingsfonden ikke udløser tildeling af 
statsstøtte i medfør af artikel 107, stk. 1, i 
TEUF, anvendelsen eller den potentielle 
anvendelse af Afviklingsfonden, som om 
den var en national 
afviklingsfinansieringsordning oprettet i 
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henhold til afsnit VII i [BRRD] 
(finansieringsordninger).
2. Med henblik på opfyldelsen af den i stk. 
1 omhandlede forpligtelse anvender 
Kommissionen alle forordninger i medfør 
af artikel 109 i TEUF og procedurer, 
meddelelser, vejledninger og andre 
relevante foranstaltninger, som 
Kommissionen har offentliggjort i 
forbindelse med udførelsen af dens 
opgaver i medfør af artikel 107 og 108 i 
TEUF, og som er gældende på det 
tidspunkt, hvor vurderingen skal 
foretages. 
3. I det omfang Kommissionen finder det 
nødvendigt at afvige fra et aspekt ved en 
foranstaltning af en art, der er omhandlet 
i stk. 2, underretter Kommissionen alle 
medlemsstater og afgiver en detaljeret 
redegørelse for sin beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 587
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Afvikling af systemiske enheder af en 

kritisk størrelse
1. Uanset artikel 16 anses en enhed eller 
en gruppe af enheder, der er omhandlet i 
artikel 2, for ikke længere at være 
levedygtig, hvis den har nået eller 
forventes at nå en størrelse og en grad af 
sammenhæng med andre institutter eller 
det finansielle system som helhed (kritisk 
størrelse), som udgør en trussel mod den 
økonomiske stabilitet i en enkelt 
medlemsstat eller i Unionen som helhed.
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2. EBA bemyndiges til at fastlægge 
kriterierne for enheders kritiske størrelse. 
Den skal bl.a. tages hensyn til følgende 
faktorer:
a) størrelse i forhold til det nationale eller 
EU's BNP
b) aktivernes samlede værdi
b) lånefinansiering
c) graden af sammenhæng med andre 
institutter eller det finansielle system som 
helhed
d) omfanget af aktiviteter på tværs af 
grænserne.
3. Når det er konstateret, at en enhed har 
nået den kritiske størrelse, foreslår den 
relevante kompetente myndighed 
Afviklingsinstansen, at de relevante 
enheder afvikles.
4. Afviklingsinstansen udvælger de 
egnede afviklingsværktøjer, jf. artikel 19, 
og fastsætter en passende tidsramme for 
afviklingen under hensyntagen til mulige 
afsmittende virkninger ved 
foranstaltningen. Den arbejder nært 
sammen med ESRB.

Or. en

Ændringsforslag 588
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Fastsat i BRRD.
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Ændringsforslag 589
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før Afviklingsinstansen træffer 
afviklingsforanstaltninger eller udøver 
beføjelsen til at nedskrive eller konvertere 
kapitalinstrumenter, påser den, at der 
foretages en rimelig og realistisk 
værdiansættelse af aktiverne og 
passiverne i en enhed som omhandlet i
artikel 2 af en person, som er uafhængig 
af alle offentlige myndigheder, herunder 
Afviklingsinstansen, 
afviklingsmyndigheden og den 
pågældende enhed.

1. Før Afviklingsinstansen træffer 
afviklingsforanstaltninger eller udøver 
beføjelsen til at nedskrive eller konvertere 
kapitalinstrumenter, følger den 
procedurerne i artikel 30 i direktivet om 
bankgenopretning og -afvikling [ ].

Or. en

Begrundelse

Værdiansættelsen af aktiver og passiver er fastsat i BRRD, så en gentagelse af BRRD-teksten 
i denne artikel er unødvendig.

Ændringsforslag 590
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når alle kravene i stk. 3-14 er opfyldt, 
betragtes værdiansættelsen som endelig, 
jf. dog stk. 13.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 591
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Er en uafhængig værdiansættelse i 
henhold til stk. 1 ikke mulig, kan 
Afviklingsinstansen foretage en 
midlertidig værdiansættelse af enhedens, 
jf. artikel 2, aktiver og passiver i henhold 
til stk. 9.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 592
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Værdiansættelsen har til formål at 
vurdere værdien af den nødlidende eller 
forventeligt nødlidende enheds, jf. artikel 
2, aktiver og passiver.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 593
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Målene med værdiansættelsen er: udgår
a) at indgå i fastlæggelsen af, om 
betingelserne for afvikling eller 
betingelserne for nedskrivning eller 
konvertering af kapitalinstrumenter er 
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opfyldt
b)hvis betingelserne for afvikling er 
opfyldt, at indgå i beslutningen om, 
hvilken passende afviklingsforanstaltning 
der skal træffes for så vidt angår enheden 
som omhandlet i artikel 2
c) hvis beføjelsen til at nedskrive eller 
konvertere kapitalinstrumenter anvendes, 
at indgå i beslutningen om omfanget af 
annulleringen eller udvandingen af aktier 
eller andre ejerskabsinstrumenter og 
omfanget af nedskrivningen eller 
konverteringen af relevante 
kapitalinstrumenter
d) hvis bail-in-værktøjet anvendes, at 
indgå i beslutningen om omfanget af 
nedskrivningen eller konverteringen af de 
nedskrivningsrelevante passiver
e) hvis broinstitutværktøjet eller værktøjet 
til adskillelse af aktiver anvendes, at indgå 
i beslutningen om, hvilke aktiver, 
rettigheder, passiver eller aktier eller 
andre ejerskabsinstrumenter der skal 
overføres, og beslutningen om værdien af 
et eventuelt vederlag, der skal betales til 
det institut, der er under afvikling, eller i 
givet fald til ejerne af aktierne eller andre 
ejerskabsinstrumenter
f) hvis virksomhedssalgsværktøjet 
anvendes, at indgå i beslutningen om, 
hvilke aktiver, rettigheder, passiver eller 
aktier eller andre ejerskabsinstrumenter 
der skal overføres, og at indgå i 
Afviklingsinstansens forståelse af, hvad 
der udgør kommercielle vilkår i den i 
artikel 21, stk. 2, litra b), anvendte 
betydning
g) under alle omstændigheder at sikre, at 
eventuelle tab på enhedens, jf. artikel 2, 
aktiver anerkendes fuldt ud på det 
tidspunkt., hvor afviklingsværktøjerne 
finder anvendelse, eller beføjelsen til at 
nedskrive eller konvertere 
kapitalinstrumenter udøves.

Or. en
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Ændringsforslag 594
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I givet fald baseres værdiansættelsen på 
forsigtige antagelser, herunder med 
hensyn til misligholdelsesrater og 
tabsomfang. Ved værdiansættelsen må der 
ikke påregnes nogen potentiel fremtidig 
ekstraordinær finansiel støtte til enheden 
som omhandlet i artikel 2 fra det 
offentlige fra det tidspunkt, hvor der 
træffes afviklingsforanstaltninger, eller 
beføjelsen til at nedskrive eller konvertere 
kapitalinstrumenter udøves. Hvis der 
anvendes et afviklingsværktøj, tages der i 
værdiansættelsen desuden hensyn til:

udgår

a) Afviklingsinstansen kan få dækket 
rimelige udgifter, den har afholdt, fra det 
institut, der er under afvikling
b) Afviklingsfonden kan påregne renter 
eller gebyrer for alle lån eller garantier, 
der ydes til det institut, der er under 
afvikling, jf. artikel 71.

Or. en

Ændringsforslag 595
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Værdiansættelsen skal suppleres af 
følgende oplysninger fra enhedens, jf. 
artikel 2, regnskaber og optegnelser:

udgår

a) en ajourført balance og en redegørelse 
for enhedens, jf. artikel 2, finansielle 
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stilling
b) en analyse af og et skøn over aktivernes 
bogførte værdi
c) en liste over udestående fordringer, 
således som de fremgår af enhedens, jf. 
artikel 2, regnskaber og optegnelser, med 
angivelse af de respektive lån og 
prioritetsordenen for fordringer, jf. artikel 
15
d) listen over aktiver, der er i enhedens, jf. 
artikel 2, besiddelse på vegne af 
tredjeparter, der har ejendomsret med 
hensyn til disse aktiver.

Or. en

Ændringsforslag 596
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvor det er relevant med henblik på at 
danne grundlag for de beslutninger, som 
er omhandlet i stk. 5, litra e) og f), kan 
oplysningerne i stk. 7, litra b), suppleres 
af en analyse af og et skøn over værdien 
af enhedens, jf. artikel 2, aktiver og 
passiver baseret på markedsværdi.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 597
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Værdiansættelsen skal indeholde en 
underopdeling af kreditorerne i klasser i 

udgår
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overensstemmelse med prioritetsordenen 
for fordringer i henhold til artikel 15 og et 
skøn over den behandling, hver klasse af 
aktionærer eller kreditorer ville have 
kunnet forvente at få, hvis enheden som 
omhandlet i artikel 2 blev opløst ved 
almindelig insolvensbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 598
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Hvis det, på grund af hastende 
omstændigheder i den pågældende 
situation, enten ikke er muligt at opfylde 
kravene i stk. 6 og 8, eller hvis stk. 2 
finder anvendelse, foretages der en 
midlertidig værdiansættelse. Den 
midlertidige værdiansættelse skal opfylde 
kravene i stk. 4 og, så vidt det efter 
omstændighederne med rimelighed er 
praktisk muligt, kravene i stk. 1, 7 og 9.

udgår

Den midlertidige værdiansættelse som 
omhandlet i første afsnit skal omfatte en 
buffer til yderligere tab med en passende 
begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 599
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. En værdiansættelse, der ikke opfylder 
alle kravene i denne artikel, anses for at 

udgår
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være midlertidig, indtil en uafhængig 
person har foretaget en værdiansættelse, 
der fuldt ud opfylder alle kravene i denne 
artikel. Den efterfølgende endelige 
værdiansættelse foretages, så snart det er 
praktisk muligt.
Målene med den efterfølgende endelige 
værdiansættelse er:
a) at sikre, at eventuelle tab på aktiverne i 
den i artikel 2 omhandlede enhed 
anerkendes fuldt ud i bogføringen for 
enheden
b) at danne grundlag for beslutningen om 
at nedskrive kreditorernes fordringer eller 
øge værdien af det betalte vederlag, jf. stk. 
12.

Or. en

Ændringsforslag 600
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Hvis skønnet i henhold til den 
efterfølgende endelige værdiansættelse 
over enhedens, jf. artikel 2, nettoværdi er 
højere end skønnet i henhold til den 
midlertidige værdiansættelse over 
enhedens nettoværdi, kan 
Afviklingsinstansen pålægge den 
nationale afviklingsmyndighed at:

udgår

a) udøve sin beføjelse til at øge værdien af 
kreditorfordringer, der er blevet 
nedskrevet i henhold til bail-in-værktøjet
b) give et broinstitut eller et 
porteføljeadministrationsselskab instruks 
om at foretage en yderligere betaling af 
vederlag med hensyn til aktiver, 
rettigheder eller passiver til enheden, jf. 
artikel 2, som er under afvikling, eller i 
givet fald med hensyn til aktier eller 
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ejerskabsinstrumenter til ejerne af 
aktierne eller andre 
ejerskabsinstrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 601
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Uanset stk. 1 er en midlertidig 
værdiansættelse i henhold til stk. 10 og 11 
et gyldigt grundlag for, at 
Afviklingsinstansen kan træffe 
afviklingsforanstaltninger eller udøve 
beføjelsen til nedskrivning eller 
konvertering af kapitalinstrumenter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 602
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Værdiansættelsen har ingen 
retsvirkning og er en proceduremæssig 
foranstaltning til forberedelse af 
Afviklingsinstansens henstilling om at 
anvende et afviklingsværktøj eller udøve 
en afviklingsbeføjelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 603
Sławomir Nitras
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Værdiansættelsen har ingen 
retsvirkning og er en proceduremæssig 
foranstaltning til forberedelse af 
Afviklingsinstansens henstilling om at 
anvende et afviklingsværktøj eller udøve 
en afviklingsbeføjelse.

14. Værdiansættelsen skal udgøre en 
integreret del af beslutningen om at 
anvende et afviklingsværktøj eller udøve 
en afviklingsbeføjelse eller af 
beslutningen om at udøve beføjelser til 
nedskrivning eller konvertering af 
kapitalinstrumenter. Værdiansættelsen 
må ikke være undergivet separat 
domstolskontrol, men kun 
domstolskontrol i tilknytning til 
beslutningen i overensstemmelse med
artikel 78 i direktiv [ ].

Or. en

Ændringsforslag 604
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Værdiansættelsen skal også være i 
overensstemmelse med de af 
Kommissionen i henhold til artikel 30, stk. 
7, i direktiv […] vedtagne delegerede 
retsakter vedrørende de omstændigheder, 
under hvilke en person er uafhængig, 
metodologien for værdiansættelse af 
enhedens aktiver og passiver og 
metodologien for beregning og 
medregning af en buffer for yderligere tab 
i den midlertidige værdiansættelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 605
Sharon Bowles
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. Efter afviklingsforanstaltningen påser 
Afviklingsinstansen, at der af en 
uafhængig person foretages en 
værdiansættelse med henblik på at vurdere, 
om aktionærer og kreditorer ville have 
modtaget en bedre behandling, hvis 
instituttet under afvikling havde været 
underlagt almindelig insolvensbehandling.
Denne værdiansættelse adskiller sig fra 
den værdiansættelse, der foretages i 
henhold til stk. 1-14.

16. Efter afviklingsforanstaltningen påser 
Afviklingsinstansen, at der foretages en 
værdiansættelse i henhold til 
bestemmelserne i artikel 66 i direktivet om 
bankgenopretning og -afvikling [ ] med 
henblik på at vurdere, om aktionærer og 
kreditorer ville have modtaget en bedre 
behandling, hvis instituttet under afvikling 
havde været underlagt almindelig 
insolvensbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 606
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17. Ved værdiansættelsen som omhandlet 
i stk. 16 fastsættes: 

udgår

a) den behandling, som aktionærer og 
kreditorer ville have modtaget, hvis 
enheden, jf. artikel 2, under afvikling, der 
er omfattet af den delvise overførsel, 
nedskrivningen eller konverteringen, 
havde været underlagt almindelig 
insolvensbehandling umiddelbart før 
overførslen, nedskrivningen eller 
konverteringen
b) den faktiske behandling, som 
aktionærer og kreditorer i enheden, jf. 
artikel 2, under afvikling har modtaget i 
forbindelse med afviklingen
c) om der er nogen forskel mellem 
behandlingen i litra a) og behandlingen i 
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litra b)..

Or. en

Ændringsforslag 607
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. Ved værdiansættelsen som omhandlet 
i stk. 16:

udgår

a) forudsættes det, at enheden, jf. artikel 
2, under afvikling, der er omfattet af den 
delvise overførsel, nedskrivningen eller 
konverteringen, ville have været underlagt 
almindelig insolvensbehandling 
umiddelbart før 
afviklingsforanstaltningen 
b) forudsættes det, at den delvise 
overførsel, eller overførsler, af 
rettigheder, aktiver eller forpligtelser, 
eller nedskrivningen eller konverteringen 
ikke har fundet sted
c) ses der bort fra enhver ekstraordinær 
støtte fra det offentlige til enheden, jf. 
artikel 2, under afvikling.

Or. en

Ændringsforslag 608
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ECB, en kompetent myndighed eller en 
afviklingsmyndighed udpeget af en 
medlemsstat i henhold til artikel 51, stk. 1, 
litra ba) og bb), og artikel 54 i direktiv 

1. De kompetente myndigheder, herunder
ECB, underretter Afviklingsinstansen, hvis 
de vurderer, at følgende betingelser er 
opfyldt for så vidt angår en enhed som 
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[…] underretter Afviklingsinstansen, hvis 
de vurderer, at følgende betingelser er 
opfyldt for så vidt angår en enhed som 
omhandlet i artikel 2 eller en koncern, der 
er etableret i en deltagende medlemsstat:

omhandlet i artikel 2 eller en koncern, der 
er etableret i en deltagende medlemsstat:

Or. en

Ændringsforslag 609
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) der kræves ekstraordinær finansiel 
støtte fra det offentlige af enheden eller 
koncernen, undtagen i de tilfælde, der er 
nævnt i artikel 16, stk. 3, litra d), nr. iii).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 610
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den i det foregående stykke 
omhandlede underretning kan ske efter 
anmodning fra Afviklingsinstansen eller 
fra en national afviklingsmyndighed, hvis 
en af disse finder, at de i det foregående 
afsnit omhandlede betingelser er opfyldt, 
for så vidt angår en enhed som omhandlet 
i artikel 2 eller en koncern, der er 
etableret i en deltagende medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 611
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 anses en enhed 
som omhandlet i artikel 2 eller en koncern 
kun for ikke længere at være levedygtig, 
hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

2. Med henblik på stk. 1 anses en enhed 
som omhandlet i artikel 2 eller en koncern 
kun for ikke længere at være levedygtig, 
hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Dette tjener til at fjerne hindringerne for afvikling.

Ændringsforslag 612
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det ser under hensyntagen til 
tidsfaktoren og andre relevante 
omstændigheder ikke ud til, at nogen anden 
foranstaltning, herunder en alternativ 
foranstaltning iværksat af den private 
sektor eller en tilsynsmyndighed (bl.a. 
tidlig indgriben), end nedskrivning eller 
konvertering af kapitalinstrumenter, enten 
alene eller kombineret med en 
afviklingsforanstaltning, inden for en 
passende tidshorisont vil kunne forhindre, 
at enheden eller koncernen bliver 
nødlidende.

b) det ser under hensyntagen til 
tidsfaktoren og andre relevante 
omstændigheder ikke ud til, at nogen anden 
foranstaltning, herunder en alternativ 
foranstaltning iværksat af den private 
sektor, der også omfatter foranstaltninger 
inden for indskudsgaranti- eller
institutsikringsordninger, eller en 
tilsynsmyndighed (bl.a. tidlig indgriben), 
end nedskrivning eller konvertering af 
kapitalinstrumenter, enten alene eller 
kombineret med en 
afviklingsforanstaltning, inden for en 
passende tidshorisont vil kunne forhindre, 
at enheden eller koncernen bliver 
nødlidende.

Or. de
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Ændringsforslag 613
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra a), anses den pågældende enhed for at 
være nødlidende eller forventeligt 
nødlidende, hvis et eller flere af de i artikel 
16, stk. 3, omhandlede forhold gør sig 
gældende.

3. Med henblik på anvendelsen af stk. 2, 
litra a), anses en enhed for at være 
nødlidende eller forventeligt nødlidende, 
hvis et eller flere af de i artikel 16, stk. 3, 
omhandlede forhold gør sig gældende.

Or. en

Ændringsforslag 614
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kontrollerer på eget 
initiativ eller efter henstilling fra
Afviklingsinstansen, at de i stk. 1 
omhandlede betingelser er opfyldt. 
Kommissionen beslutter, om beføjelserne 
til at nedskrive eller konvertere 
kapitalinstrumenter skal udøves alene eller 
i sammenhæng med en 
afviklingsforanstaltning, jf. proceduren i 
artikel 16, stk. 4-7.

5. Afviklingsinstansen kontrollerer, at de i 
stk. 1 omhandlede betingelser er opfyldt og
beslutter i overensstemmelse med 
direktivet om bankgenopretning og 
-afvikling [ ], om beføjelserne til at 
nedskrive eller konvertere 
kapitalinstrumenter skal udøves alene eller 
i sammenhæng med en 
afviklingsforanstaltning, jf. proceduren i 
artikel 16, stk. 4-7.

Or. en

Ændringsforslag 615
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kontrollerer på eget 
initiativ eller efter henstilling fra
Afviklingsinstansen, at de i stk. 1 
omhandlede betingelser er opfyldt.
Kommissionen beslutter, om beføjelserne 
til at nedskrive eller konvertere 
kapitalinstrumenter skal udøves alene eller 
i sammenhæng med en 
afviklingsforanstaltning, jf. proceduren i 
artikel 16, stk. 4-7.

5. Afviklingsinstansen kontrollerer på eget 
initiativ eller efter henstilling fra ECB, at 
de i stk. 1 omhandlede betingelser er 
opfyldt. Afviklingsinstansen beslutter, om 
beføjelserne til at nedskrive eller 
konvertere kapitalinstrumenter skal udøves 
alene eller i sammenhæng med en 
afviklingsforanstaltning, jf. proceduren i 
artikel 16, stk. 4-7.

Or. en

Ændringsforslag 616
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kontrollerer på eget 
initiativ eller efter henstilling fra 
Afviklingsinstansen, at de i stk. 1 
omhandlede betingelser er opfyldt. 
Kommissionen beslutter, om beføjelserne 
til at nedskrive eller konvertere 
kapitalinstrumenter skal udøves alene eller 
i sammenhæng med en 
afviklingsforanstaltning, jf. proceduren i 
artikel 16, stk. 4-7.

5. Kommissionen kontrollerer efter 
henstilling fra Afviklingsinstansen, at de i 
stk. 1 omhandlede betingelser er opfyldt. 
Kommissionen beslutter efter henstilling 
fra Afviklingsinstansen, om beføjelserne 
til at nedskrive eller konvertere 
kapitalinstrumenter skal udøves alene eller 
i sammenhæng med en 
afviklingsforanstaltning, jf. proceduren i 
artikel 16, stk. 4-7.

Or. en

Ændringsforslag 617
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kontrollerer på eget 
initiativ eller efter henstilling fra 
Afviklingsinstansen, at de i stk. 1 
omhandlede betingelser er opfyldt. 
Kommissionen beslutter, om beføjelserne 
til at nedskrive eller konvertere 
kapitalinstrumenter skal udøves alene eller 
i sammenhæng med en 
afviklingsforanstaltning, jf. proceduren i 
artikel 16, stk. 4-7.

5. Kommissionen kontrollerer efter 
henstilling fra Afviklingsinstansen, at de i 
stk. 1 omhandlede betingelser er opfyldt. 
Kommissionen beslutter, om beføjelserne 
til at nedskrive eller konvertere 
kapitalinstrumenter skal udøves alene eller 
i sammenhæng med en 
afviklingsforanstaltning, jf. proceduren i 
artikel 16, stk. 4-7.

Or. en

Ændringsforslag 618
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kontrollerer på eget 
initiativ eller efter henstilling fra 
Afviklingsinstansen, at de i stk. 1 
omhandlede betingelser er opfyldt.
Kommissionen beslutter, om beføjelserne 
til at nedskrive eller konvertere 
kapitalinstrumenter skal udøves alene eller 
i sammenhæng med en 
afviklingsforanstaltning, jf. proceduren i 
artikel 16, stk. 4-7.

5. De nationale kompetente myndigheder
kontrollerer på eget initiativ eller efter 
henstilling fra Afviklingsinstansen, at de i 
stk. 1 omhandlede betingelser er opfyldt.
De nationale kompetente myndigheder
beslutter, om beføjelserne til at nedskrive 
eller konvertere kapitalinstrumenter skal 
udøves alene eller i sammenhæng med en 
afviklingsforanstaltning, jf. proceduren i 
artikel 16, stk. 4-7.

Or. en

Ændringsforslag 619
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis Kommissionen konstaterer, at 
betingelserne i stk. 1 er opfyldt, men at 
betingelserne for afvikling, jf. artikel 16, 
stk. 2, ikke er opfyldt, giver 
Afviklingsinstansen efter en beslutning fra 
Kommissionen de nationale 
afviklingsmyndigheder instruks om at 
udøve nedskrivnings- eller 
konverteringsbeføjelserne i henhold til 
artikel 51 og 52 i direktiv […].

6. Hvis Afviklingsinstansen konstaterer, at 
betingelserne i stk. 1 er opfyldt, men at 
betingelserne for afvikling, jf. artikel 16, 
stk. 2, ikke er opfyldt, giver 
Afviklingsinstansen de nationale 
afviklingsmyndigheder instruks om at 
udøve nedskrivnings- eller 
konverteringsbeføjelserne i henhold til 
artikel 51 og 52 i direktiv […].

Or. en

Ændringsforslag 620
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis Kommissionen konstaterer, at 
betingelserne i stk. 1 er opfyldt, men at 
betingelserne for afvikling, jf. artikel 16, 
stk. 2, ikke er opfyldt, giver 
Afviklingsinstansen efter en beslutning fra 
Kommissionen de nationale 
afviklingsmyndigheder instruks om at 
udøve nedskrivnings- eller 
konverteringsbeføjelserne i henhold til 
artikel 51 og 52 i direktiv […].

6. Hvis Afviklingsinstansen konstaterer, at 
betingelserne i stk. 1 er opfyldt, men at 
betingelserne for afvikling, jf. artikel 16, 
stk. 2, ikke er opfyldt, giver 
Afviklingsinstansen de nationale 
afviklingsmyndigheder instruks om at 
udøve nedskrivnings- eller 
konverteringsbeføjelserne i henhold til 
artikel 51 og 52 i direktiv […].

Or. en

Ændringsforslag 621
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis Kommissionen konstaterer, at 
betingelserne i stk. 1 er opfyldt, men at 
betingelserne for afvikling, jf. artikel 16, 
stk. 2, ikke er opfyldt, giver 
Afviklingsinstansen efter en beslutning fra
Kommissionen de nationale 
afviklingsmyndigheder instruks om at 
udøve nedskrivnings- eller 
konverteringsbeføjelserne i henhold til 
artikel 51 og 52 i direktiv […].

6. Hvis de nationale kompetente 
myndigheder konstaterer, at betingelserne i 
stk. 1 er opfyldt, men at betingelserne for 
afvikling, jf. artikel 16, stk. 2, ikke er 
opfyldt, giver Afviklingsinstansen efter en 
beslutning fra de nationale kompetente 
myndigheder de nationale
afviklingsmyndigheder instruks om at 
udøve nedskrivnings- eller 
konverteringsbeføjelserne i henhold til 
artikel 51 og 52 i direktiv […].

Or. en

Ændringsforslag 622
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Afviklingsinstansen påser, at de 
nationale afviklingsmyndigheder udøver 
nedskrivnings- eller 
konverteringsbeføjelserne på en måde, der
giver følgende resultater:

8. Afviklingsinstansen påser, at de 
nationale afviklingsmyndigheder udøver 
nedskrivnings- eller 
konverteringsbeføjelserne på en måde, der
følger direktivet om bankgenopretning og 
-afvikling [ ].

Or. en

Begrundelse

Nedskrivnings- og konverteringsbeføjelserne er fastsat i BRRD, så en gentagelse af BRRD-
teksten i denne artikel er unødvendig.

Ændringsforslag 623
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 8 – litra a



AM\1007249DA.doc 107/159 PE521.793v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) egentlig kernekapital nedbringes først i 
forhold til tabene og op til dens kapacitet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 624
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hovedstolen af de relevante 
kapitalinstrumenter nedskrives og/eller 
konverteres til egentlige 
kernekapitalinstrumenter i nødvendigt 
omfang og op til de relevante 
kapitalinstrumenters kapacitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 625
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. De nationale afviklingsmyndigheder 
gennemfører Afviklingsinstansens 
instrukser og foretager nedskrivningen 
eller konverteringen af 
kapitalinstrumenter i overensstemmelse 
med artikel 26.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 626
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsværktøjerne kan anvendes 
enten særskilt eller samlet, bortset fra 
værktøjet til adskillelse af aktiver, der kun 
kan anvendes sammen med et andet 
afviklingsværktøj, jf. dog stk. 5.

4. Afviklingsværktøjerne kan anvendes 
enten særskilt eller samlet, bortset fra 
værktøjet til adskillelse af aktiver, der kun 
kan anvendes sammen med et andet 
afviklingsværktøj.

Or. en

Ændringsforslag 627
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsværktøjerne kan anvendes 
enten særskilt eller samlet, bortset fra 
værktøjet til adskillelse af aktiver, der kun 
kan anvendes sammen med et andet 
afviklingsværktøj, jf. dog stk. 5.

4. Afviklingsværktøjerne kan anvendes 
enten særskilt eller samlet, jf. dog stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 628
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. 5 (nyt) Medlemsstaterne sikrer, at 
bail-in-værktøjet anvendes i 
overensstemmelse med det pågældende 
kreditinstituts juridiske form.
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Or. en

Ændringsforslag 629
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med henblik på udførelsen af de 
opgaver, der påhviler Afviklingsinstansen 
i henhold til denne forordning, og med det 
formål at sikre lige vilkår ved anvendelsen 
af afviklingsværktøjerne vedtager 
Afviklingsinstansen sammen med 
Kommissionen en afviklingshåndbog 
indeholdende klare og detaljerede 
vejledninger for anvendelsen af de 
afviklingsværktøjer, som er fastsat i 
direktiv [ ]. 

Or. en

Ændringsforslag 630
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvad angår de systemiske enheder af 
kritisk størrelse, der er omhandlet i artikel 
16a (ny), kan Afviklingsinstansen 
anvende afviklingsværktøjerne a) til c) i 
stk. 2 enten separat eller sammen.

Or. en

Ændringsforslag 631
Sharon Bowles
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den afviklingsordning, der vedtages af 
Afviklingsinstansen i henhold til artikel 16, 
stk. 8, fastsættes i overensstemmelse med 
Kommissionens beslutninger om
afviklingsrammerne, jf. artikel 16, stk. 6, 
og en eventuel beslutning om statsstøtte,
hvis relevant i analogi hermed, de 
nærmere bestemmelser om de 
afviklingsværktøjer, der skal anvendes over 
for det institut, der er under afvikling, 
vedrørende som minimum de 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
21, stk. 2, artikel 22, stk. 2, artikel 23, stk. 
2, og artikel 24, stk. 1, og de specifikke 
beløb og formål, til hvilke 
Afviklingsfonden skal anvendes, 
fastsættes.

I den afviklingsordning, der vedtages af 
Afviklingsinstansen i henhold til artikel 16, 
stk. 8, fastsættes afviklingsrammerne i
henhold til artikel 16, stk. 6, og i 
overensstemmelse med en eventuel 
beslutning om statsstøtte truffet efter 
samme regler som dem, der gælder for 
individuel medlemsstatsstøtte i henhold til 
direktivet om bankafvikling og -afvikling [ 
]. Afviklingsinstansen fastsætter de 
nærmere bestemmelser om de 
afviklingsværktøjer, der skal anvendes over 
for det institut, der er under afvikling, 
vedrørende som minimum de 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
21, stk. 2, artikel 22, stk. 2, artikel 23, stk. 
2, og artikel 24, stk. 1, og de specifikke 
beløb og formål, til hvilke 
Afviklingsfonden skal anvendes, 
fastsættes.

Or. en

Ændringsforslag 632
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den afviklingsordning, der vedtages af 
Afviklingsinstansen i henhold til artikel 16, 
stk. 8, fastsættes i overensstemmelse med 
Kommissionens beslutninger om 
afviklingsrammerne, jf. artikel 16, stk. 6, 
og en eventuel beslutning om statsstøtte, 
hvis relevant i analogi hermed, de nærmere 
bestemmelser om de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes over for det institut, der 
er under afvikling, vedrørende som 
minimum de foranstaltninger, der er 

I den afviklingsordning, der vedtages af 
Afviklingsinstansen i henhold til artikel 16, 
stk. 8, fastsættes i overensstemmelse med 
Kommissionens beslutninger om 
afviklingsrammerne, jf. artikel 16, stk. 6,
eller Rådets beslutninger, jf. artikel 16, 
stk. 7b, og en eventuel beslutning om 
statsstøtte, hvis relevant i analogi hermed, 
de nærmere bestemmelser om de 
afviklingsværktøjer, der skal anvendes over 
for det institut, der er under afvikling, 
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omhandlet i artikel 21, stk. 2, artikel 22, 
stk. 2, artikel 23, stk. 2, og artikel 24, stk. 
1, og de specifikke beløb og formål, til 
hvilke Afviklingsfonden skal anvendes, 
fastsættes.

vedrørende som minimum de 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
21, stk. 2, artikel 22, stk. 2, artikel 23, stk. 
2, og artikel 24, stk. 1, der gennemføres af 
de nationale afviklingsmyndigheder i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i direktiv [ ] som 
inkorporeret i national ret, og de 
specifikke beløb og formål, til hvilke 
Afviklingsfonden skal anvendes, 
fastsættes.

Or. en

Ændringsforslag 633
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den afviklingsordning, der vedtages af 
Afviklingsinstansen i henhold til artikel 16, 
stk. 8, fastsættes i overensstemmelse med
Kommissionens beslutninger om 
afviklingsrammerne, jf. artikel 16, stk. 6, 
og en eventuel beslutning om statsstøtte, 
hvis relevant i analogi hermed, de nærmere 
bestemmelser om de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes over for det institut, der 
er under afvikling, vedrørende som 
minimum de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 21, stk. 2, artikel 22, 
stk. 2, artikel 23, stk. 2, og artikel 24, stk. 
1, og de specifikke beløb og formål, til 
hvilke Afviklingsfonden skal anvendes, 
fastsættes.

I den afviklingsordning, der vedtages af 
Afviklingsinstansen i henhold til artikel 16, 
stk. 8, fastsættes i overensstemmelse med 
en eventuel beslutning om statsstøtte, hvis 
relevant i analogi hermed, de nærmere 
bestemmelser om de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes over for det institut, der 
er under afvikling, vedrørende som 
minimum de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 21, stk. 2, artikel 22, 
stk. 2, artikel 23, stk. 2, og artikel 24, stk. 
1, og de specifikke beløb og formål, til 
hvilke Afviklingsfonden skal anvendes,
fastsættes.

Or. en

Ændringsforslag 634
Thomas Händel
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den afviklingsordning, der vedtages af 
Afviklingsinstansen i henhold til artikel 16, 
stk. 8, fastsættes i overensstemmelse med 
Kommissionens beslutninger om 
afviklingsrammerne, jf. artikel 16, stk. 6, 
og en eventuel beslutning om statsstøtte, 
hvis relevant i analogi hermed, de nærmere 
bestemmelser om de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes over for det institut, der 
er under afvikling, vedrørende som 
minimum de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 21, stk. 2, artikel 22, 
stk. 2, artikel 23, stk. 2, og artikel 24, stk. 
1, og de specifikke beløb og formål, til 
hvilke Afviklingsfonden skal anvendes, 
fastsættes.

I den afviklingsordning, der vedtages af 
Afviklingsinstansen i henhold til artikel 16, 
stk. 8, fastsættes i overensstemmelse med 
Kommissionens beslutninger om 
afviklingsrammerne, jf. artikel 16, stk. 6, 
og en eventuel beslutning om statsstøtte, 
hvis relevant i analogi hermed, de nærmere 
bestemmelser om de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes over for det institut, der 
er under afvikling, vedrørende som 
minimum de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 21, stk. 2, artikel 22, 
stk. 2, artikel 23, stk. 2, og artikel 24, stk. 
1, og de specifikke beløb og formål, til 
hvilke Afviklingsfonden skal anvendes,
fastsættes. Afviklingsinstansen sikrer, at 
afviklingsværktøjerne anvendes 
forholdsmæssigt. I tråd med de gældende 
statsstøtteregler, som Kommissionen 
udstedte den 10. juli 2013, har bail-in-
værktøjet altid forrang for andre 
afviklingsværktøjer.

Or. en

Begrundelse

Det forekommer umiddelbart, at bail-in-værktøjet er det mest effektive afviklingsværktøj, da 
det reducerer aktionærernes moralske hasard.

Ændringsforslag 635
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den afviklingsordning, der vedtages af 
Afviklingsinstansen i henhold til artikel 16, 
stk. 8, fastsættes i overensstemmelse med
Kommissionens beslutninger om 

I den afviklingsordning, der vedtages af 
Afviklingsinstansen i henhold til artikel 16, 
stk. 8, fastsættes i overensstemmelse med
de nationale kompetente myndigheders



AM\1007249DA.doc 113/159 PE521.793v01-00

DA

afviklingsrammerne, jf. artikel 16, stk. 6, 
og en eventuel beslutning om statsstøtte, 
hvis relevant i analogi hermed, de nærmere 
bestemmelser om de afviklingsværktøjer, 
der skal anvendes over for det institut, der 
er under afvikling, vedrørende som 
minimum de foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 21, stk. 2, artikel 22, 
stk. 2, artikel 23, stk. 2, og artikel 24, stk. 
1, og de specifikke beløb og formål, til 
hvilke Afviklingsfonden skal anvendes, 
fastsættes.

beslutninger om afviklingsrammerne, jf. 
artikel 16, stk. 6, og en eventuel beslutning 
om statsstøtte, hvis relevant i analogi 
hermed, de nærmere bestemmelser om de 
afviklingsværktøjer, der skal anvendes over 
for det institut, der er under afvikling, 
vedrørende som minimum de 
foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 
21, stk. 2, artikel 22, stk. 2, artikel 23, stk. 
2, og artikel 24, stk. 1, og de specifikke 
beløb og formål, til hvilke 
Afviklingsfonden skal anvendes, 
fastsættes.

Or. en

Ændringsforslag 636
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under afviklingsproceduren kan 
Afviklingsinstansen ændre og ajourføre 
afviklingsordningen, hvis dette er 
hensigtsmæssigt i lyset af sagens 
omstændigheder og inden for de 
afviklingsrammer, som Kommissionen har 
truffet beslutning om i henhold til artikel 
16, stk. 6.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 637
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under afviklingsproceduren kan 
Afviklingsinstansen ændre og ajourføre 

Under afviklingsproceduren kan 
Afviklingsinstansen ændre og ajourføre 
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afviklingsordningen, hvis dette er 
hensigtsmæssigt i lyset af sagens 
omstændigheder og inden for de 
afviklingsrammer, som Kommissionen har
truffet beslutning om i henhold til artikel
16, stk. 6.

afviklingsordningen, hvis dette er 
hensigtsmæssigt i lyset af sagens 
omstændigheder og inden for de 
afviklingsrammer, som der er truffet 
beslutning om i henhold til artikel 16, stk. 
6.

Or. en

Ændringsforslag 638
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under afviklingsproceduren kan 
Afviklingsinstansen ændre og ajourføre 
afviklingsordningen, hvis dette er 
hensigtsmæssigt i lyset af sagens 
omstændigheder og inden for de 
afviklingsrammer, som Kommissionen har 
truffet beslutning om i henhold til artikel 
16, stk. 6.

Under afviklingsproceduren kan 
Afviklingsinstansen ændre og ajourføre 
afviklingsordningen, hvis dette er 
hensigtsmæssigt i lyset af sagens 
omstændigheder og inden for de 
afviklingsrammer, som henholdsvis
Kommissionen har truffet beslutning om i 
henhold til artikel 16, stk. 6, eller Rådet i 
henhold til artikel 16, stk. 7b.

Or. en

Ændringsforslag 639
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden for de af Kommissionen fastsatte 
rammer består virksomhedssalgsværktøjet i 
overførsel til en køber, der ikke er et 
broinstitut, af følgende:

1. Inden for de af Afviklingsinstansen
fastsatte rammer består 
virksomhedssalgsværktøjet i overførsel til 
en køber, der ikke er et broinstitut, af 
følgende:

Or. en
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Ændringsforslag 640
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden for de af Kommissionen fastsatte 
rammer består virksomhedssalgsværktøjet i 
overførsel til en køber, der ikke er et 
broinstitut, af følgende:

1. Inden for de fastsatte rammer består 
virksomhedssalgsværktøjet i overførsel til 
en køber, der ikke er et broinstitut, af 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 641
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden for de rammer, der er fastlagt af
Kommissionen, består broinstitutværktøjet i 
overførsel til et broinstitut af:

1. Inden for de rammer, der er fastlagt af
Afviklingsinstansen, består 
broinstitutværktøjet i overførsel til et 
broinstitut af:

Or. en

Ændringsforslag 642
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden for de rammer, der er fastlagt af 
Kommissionen, består broinstitutværktøjet i 
overførsel til et broinstitut af:

1. Inden for de rammer, der er fastlagt, 
består broinstitutværktøjet i overførsel til et 
broinstitut af:

Or. en
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Ændringsforslag 643
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Alle vederlag, der modtages i 
forbindelse med broinstituttet eller nogle 
af eller alle broinstituttets 
ejendomsrettigheder og passiver, skal 
opfylde de relevante bestemmelser i 
[BRRD].

Or. en

Begrundelse

Dette er et teknisk spørgsmål, som endnu mangler at blive løst under de igangværende BRRD-
forhandlinger, der i sidste ende skal tilpasses.

Ændringsforslag 644
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for de rammer, der er fastlagt af 
Kommissionen, består værktøjet til 
adskillelse af aktiver i overførsel af aktiver, 
rettigheder eller passiver i et institut, der er 
under afvikling, til et 
porteføljeadministrationsselskab.

Inden for de rammer, der er fastlagt, består 
værktøjet til adskillelse af aktiver i 
overførsel af aktiver, rettigheder eller 
passiver i et institut, der er under afvikling, 
til et porteføljeadministrationsselskab, jf.
direktivet om bankgenopretning og 
-afvikling [ ].

Or. en

Begrundelse

Værktøjet til adskillelse af aktiver er fastlagt i BRRD, så en gentagelse af BRRD-teksten i 
denne artikel er unødvendig.
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Ændringsforslag 645
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for de rammer, der er fastlagt af
Kommissionen, består værktøjet til 
adskillelse af aktiver i overførsel af aktiver, 
rettigheder eller passiver i et institut, der er 
under afvikling, til et 
porteføljeadministrationsselskab.

Inden for de rammer, der er fastlagt af
Afviklingsinstansen, består værktøjet til 
adskillelse af aktiver i overførsel af aktiver, 
rettigheder eller passiver i et institut, der er 
under afvikling, til et 
porteføljeadministrationsselskab.

Or. en

Ændringsforslag 646
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et porteføljeadministrationsselskab er en 
retlig enhed, der opfylder samtlige 
følgende krav:

udgår

a) det ejes helt eller delvis eller 
kontrolleres af en eller flere offentlige 
myndigheder, herunder eventuelt 
afviklingsmyndigheden eller 
afviklingsfinansieringsordningen
b) det er oprettet med henblik på at 
modtage nogle eller alle aktiver, 
rettigheder og passiver i et eller flere 
institutter under afvikling eller et 
broinstitut.

Or. en

Ændringsforslag 647
Vicky Ford
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det ejes helt eller delvis eller 
kontrolleres af en eller flere offentlige 
myndigheder, herunder eventuelt 
afviklingsmyndigheden eller 
afviklingsfinansieringsordningen

a) det ejes helt eller delvis eller 
kontrolleres af Afviklingsinstansen

Or. en

Ændringsforslag 648
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår værktøjet til adskillelse 
af aktiver fastsættes i den i artikel 20 
omhandlede afviklingsordning navnlig:

udgår

a) hvilke instrumenter, aktiver, 
rettigheder og passiver der af den 
nationale afviklingsmyndighed skal 
overføres til et 
porteføljeadministrationsselskab i 
overensstemmelse med artikel 36, stk. 1-4 
og 6-10, i direktiv […]
b) det vederlag, for hvilket aktiverne af 
den nationale afviklingsmyndighed 
overføres til 
porteføljeadministrationsselskabet, i 
overensstemmelse med principperne i 
artikel 17. Denne bestemmelse er ikke til 
hinder for, at vederlaget kan have en 
nominel eller negativ værdi.

Or. en

Ændringsforslag 649
Vicky Ford
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle vederlag, der modtages i 
forbindelse med 
porteføljeadministrationsselskabet eller 
nogle af eller alle 
porteføljeadministrationsselskabets 
ejendomsrettigheder og passiver, skal 
opfylde de relevante bestemmelser i 
[BRRD].

Or. en

Begrundelse

Dette er et teknisk spørgsmål, som endnu mangler at blive løst under de igangværende BRRD-
forhandlinger, der i sidste ende skal tilpasses.

Ændringsforslag 650
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bail-in-værktøjet kan anvendes til følgende 
formål:

Bail-in-værktøjet kan anvendes til følgende 
formål og i overensstemmelse med artikel 
37 og 38 i direktivet om et regelsæt for 
genopretning og afvikling af 
kreditinstitutter og investeringsselskaber 
(BRRD):

Or. de

Ændringsforslag 651
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bail-in-værktøjet kan anvendes til følgende 
formål:

Bail-in-værktøjet kan anvendes til følgende 
formål i overensstemmelse med artikel 37 
og 38 i direktivet om bankgenopretning og 
-afvikling:

Or. en

Ændringsforslag 652
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bail-in-værktøjet kan anvendes til følgende 
formål:

Bail-in-værktøjet kan anvendes til følgende 
formål og i overensstemmelse med artikel 
37 og 38 i direktiv [ ] om et regelsæt for 
genopretning og afvikling af 
kreditinstitutter og investeringsselskaber:

Or. en

Ændringsforslag 653
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bail-in-værktøjet kan anvendes til 
følgende formål:

Bail-in-værktøjet anvendes i 
overensstemmelse med direktivet om 
bankgenopretning og -afvikling [ ].

Or. en

Begrundelse

Bail-in-værktøjet er fastlagt i BRRD, så en gentagelse af BRRD-teksten i denne artikel er 
unødvendig.
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Ændringsforslag 654
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at rekapitalisere en enhed som 
omhandlet i artikel 2, der opfylder 
afviklingsbetingelserne i et tilstrækkeligt 
omfang til at genoprette enhedens evne til 
at opfylde betingelserne for godkendelse 
og til at fortsætte de aktiviteter, for hvilke 
enheden er godkendt i henhold til direktiv 
2013/36/EU eller direktiv 2004/39/EF

udgår

Or. en

Ændringsforslag 655
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at konvertere til egenkapital eller 
nedbringe hovedstolen af fordrings- eller 
gældsinstrumenter, der overføres til et 
broinstitut med henblik på at skaffe 
kapital til dette broinstitut.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 656
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for de rammer, der er fastlagt af 
Kommissionen, vedrørende bail-in-
værktøjet, fastsættes i afviklingsordningen 
navnlig:

udgår

a) det samlede beløb, med hvilket 
nedskrivningsrelevante passiver skal 
nedbringes eller konverteres, jf. stk. 6
b) de passiver, der kan undtages, jf. stk. 5-
13
c) målet for og minimumsindholdet af den 
virksomhedsomlægningsplan, der skal 
forelægges, jf. stk. 16.

Or. en

Ændringsforslag 657
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for de rammer, der er fastlagt af
Kommissionen, vedrørende bail-in-
værktøjet, fastsættes i afviklingsordningen 
navnlig:

Inden for de rammer, der er fastlagt af
Afviklingsinstansen, vedrørende bail-in-
værktøjet, fastsættes i afviklingsordningen, 
idet alle relevante bestemmelser i 
direktivet (BRRD) efterkommes, navnlig:

Or. en

Ændringsforslag 658
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de passiver, der kan undtages, jf. stk. 5- udgår
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13

Or. en

Ændringsforslag 659
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bail-in-værktøjet må kun anvendes til 
det i stk. 1, litra a), anførte formål, hvis 
der er en reel udsigt til, at anvendelsen af 
dette værktøj sammen med de 
foranstaltninger, der gennemføres i 
overensstemmelse 
virksomhedsomlægningsplanen, som 
kræves i henhold til stk. 16, ud over at 
opfylde de relevante 
afviklingsmålsætninger vil føre til en 
genoprettelse af instituttets finansielle 
sundhed og levedygtighed på længere sigt.

udgår

Er betingelsen i første afsnit ikke opfyldt, 
anvendes et af afviklingsværktøjerne i 
artikel 19, stk. 2, litra a)-c), og bail-in-
værktøjet, der er omhandlet i artikel 19, 
stk. 2, litra d), afhængigt af hvad der er 
mest hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 660
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Følgende passiver kan ikke gøres til 
genstand for nedskrivning og 
konvertering:

udgår
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a) dækkede indskud
b) sikrede passiver, herunder dækkede 
obligationer
c) ethvert passiv, der opstår som følge af 
en i artikel 2 omhandlet enheds besiddelse 
af kunders aktiver eller penge eller som 
følge af et fiduciarisk retsforhold mellem 
enheden som omhandlet i artikel 2 som 
administrator og en anden person som 
begunstiget, under forudsætning af at en 
sådan kunde eller begunstiget er beskyttet 
i henhold til gældende insolvens- eller 
civilret
d) passiver i forhold til institutter, 
undtagen enheder, der indgår i samme 
koncern, med en oprindelig løbetid på 
mindre end syv dage
e) passiver med en restløbetid på mindre 
end syv dage hidrørende fra deltagelse i et 
system, der er udpeget i overensstemmelse 
med direktiv 98/26/EF23

f) et passiv over for:
i) en medarbejder som følge af et 
løntilgodehavende, pensionsydelser eller 
anden fast godtgørelse, undtagen den 
variable del af lønnen, som ikke er 
reguleret ved lov eller kollektive 
overenskomster
ii)en kommerciel eller handelsmæssig 
kreditor som følge af levering til instituttet 
eller enheden som omhandlet i artikel 1, 
litra b), c) eller d), af varer eller tjenester, 
der er kritiske for den daglige drift af 
instituttets aktiviteter, herunder IT-
tjenester, forsyninger og leje, servicering 
og vedligeholdelse af lokaler
iii) skatte- og socialsikringsmyndigheder, 
såfremt disse passiver har fortrinsret i 
henhold til gældende insolvens- eller 
civilret.
__________________
23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig 
afregning i betalingssystemer og 
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værdipapirafviklingssystemer (EFT L 166 
af 11.6.1998, s. 45).

Or. en

Ændringsforslag 661
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Følgende passiver kan ikke gøres til 
genstand for nedskrivning og konvertering:

3. Følgende passiver kan i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i direktivet (BRRD) ikke 
gøres til genstand for nedskrivning og 
konvertering:

Or. en

Ændringsforslag 662
Nuno Melo

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dækkede indskud a) indskud uanset disses art og værdi

Or. pt

Ændringsforslag 663
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) passiver i forhold til institutter, 
undtagen enheder, der indgår i samme 

udgår
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koncern, med en oprindelig løbetid på 
mindre end syv dage

Or. en

Ændringsforslag 664
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) passiver i forhold til institutter, undtagen 
enheder, der indgår i samme koncern, med 
en oprindelig løbetid på mindre end syv 
dage

d) passiver i forhold til institutter, undtagen 
enheder, der indgår i samme koncern, med 
en oprindelig løbetid på mindre end én 
måned

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med BRRD: bail-in-anvendelsesområdet tilpasset Parlamentets holdning 
til BRRD og for at sikre en sådan fleksibilitet, at det udelukker, at passiverne skaber 
incitamenter for at anvende afviklingsfonden til at skaffe kapital til bail-in.

Ændringsforslag 665
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bail-in-værktøjets anvendelsesområde, 
jf. stk. 3, er ikke til hinder for, at bail-in-
beføjelserne i givet fald anvendes i 
forhold til en hvilken som helst del af et 
sikret passiv eller et passiv, for hvilket der 
er stillet sikkerhed, som overstiger 
værdien af de aktiver, det pant, den 
tilbageholdelsesret eller den kaution, der 
stilles som sikkerhed. Dækkede 
obligationer som omhandlet i artikel 52, 
stk. 4, i direktiv 2009/65/EF24 kan 

udgår
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undtages fra denne bestemmelse.
__________________
24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/65/EF af 13. juli 2009 om 
samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for 
kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 
17.11.2009, s. 32).

Or. en

Ændringsforslag 666
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Nedskrivningsrelevante passiver, der 
ikke er omfattet af anvendelsesområdet 
for stk. 3, litra b), nedskrives kun efter en 
korrekt lukning af de pågældende 
positioner og i overensstemmelse med de 
reguleringsmæssige tekniske standarder, 
der er udviklet af ESMA og EBA i 
overensstemmelse med artikel 44 i direktiv 
[ ].

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med BRRD: bail-in-anvendelsesområdet tilpasset Parlamentets holdning 
til BRRD og for at sikre en sådan fleksibilitet, at det udelukker, at passiverne skaber 
incitamenter for at anvende afviklingsfonden til at skaffe kapital til bail-in.

Ændringsforslag 667
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Under følgende ekstraordinære
omstændigheder kan visse passiver 
udelukkes eller delvis udelukkes fra 
anvendelsen af nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne:

udgår

a) hvis det, uanset at 
afviklingsmyndigheden efter bedste evne 
bestræber sig herpå, ikke er muligt at 
foretage en bail-in af de pågældende 
passiver inden for en rimelig frist, eller
b) hvis udelukkelsen er strengt nødvendig 
og rimelig af hensyn til videreførelsen af 
kritiske funktioner og centrale 
forretningsområder på en måde, der 
fortsat sætter instituttet under afvikling i 
stand til at videreføre nøglefunktioner, 
tjenesteydelser og transaktioner, eller
c) hvis udelukkelsen er strengt nødvendig 
og rimelig for at undgå en udbredt 
afsmittende virkning, der alvorligt ville 
forstyrre de finansielle markeders 
funktion på en måde, der ville medføre en 
alvorlig forstyrrelse for en medlemsstats 
eller Unionens økonomi, eller
d) hvis anvendelse af bail-in-værktøjet på 
disse passiver ville forårsage en 
værdinedsættelse af en sådan størrelse, at 
andre kreditorers tab ville være større, 
end hvis disse passiver var udelukket fra 
bail-in.
Hvis et nedskrivningsrelevant passiv eller 
en gruppe af nedskrivningsrelevante 
passiver udelukkes eller delvis udelukkes, 
kan omfanget af den nedskrivning eller 
konvertering, der foretages for andre 
nedskrivningsrelevante passiver, øges for 
at tage højde for sådanne udelukkelser, 
forudsat at omfanget af den nedskrivning 
og konvertering, der foretages for andre 
nedskrivningsrelevante passiver, 
overholder principperne i artikel 13, stk. 
1, litra f).
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Or. en

Ændringsforslag 668
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Under følgende ekstraordinære 
omstændigheder kan visse passiver 
udelukkes eller delvis udelukkes fra 
anvendelsen af nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne:

udgår

a) hvis det, uanset at 
afviklingsmyndigheden efter bedste evne 
bestræber sig herpå, ikke er muligt at 
foretage en bail-in af de pågældende 
passiver inden for en rimelig frist, eller
b) hvis udelukkelsen er strengt nødvendig 
og rimelig af hensyn til videreførelsen af 
kritiske funktioner og centrale 
forretningsområder på en måde, der 
fortsat sætter instituttet under afvikling i 
stand til at videreføre nøglefunktioner, 
tjenesteydelser og transaktioner, eller
c) hvis udelukkelsen er strengt nødvendig 
og rimelig for at undgå en udbredt 
afsmittende virkning, der alvorligt ville 
forstyrre de finansielle markeders 
funktion på en måde, der ville medføre en 
alvorlig forstyrrelse for en medlemsstats 
eller Unionens økonomi, eller
d) hvis anvendelse af bail-in-værktøjet på 
disse passiver ville forårsage en 
værdinedsættelse af en sådan størrelse, at 
andre kreditorers tab ville være større, 
end hvis disse passiver var udelukket fra 
bail-in.
Hvis et nedskrivningsrelevant passiv eller 
en gruppe af nedskrivningsrelevante 
passiver udelukkes eller delvis udelukkes, 
kan omfanget af den nedskrivning eller 
konvertering, der foretages for andre 
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nedskrivningsrelevante passiver, øges for 
at tage højde for sådanne udelukkelser, 
forudsat at omfanget af den nedskrivning 
og konvertering, der foretages for andre 
nedskrivningsrelevante passiver, 
overholder principperne i artikel 13, stk. 
1, litra f).

Or. en

Ændringsforslag 669
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Under følgende ekstraordinære 
omstændigheder kan visse passiver 
udelukkes eller delvis udelukkes fra 
anvendelsen af nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne:

udgår

a) hvis det, uanset at 
afviklingsmyndigheden efter bedste evne 
bestræber sig herpå, ikke er muligt at 
foretage en bail-in af de pågældende 
passiver inden for en rimelig frist, eller
b) hvis udelukkelsen er strengt nødvendig 
og rimelig af hensyn til videreførelsen af 
kritiske funktioner og centrale 
forretningsområder på en måde, der 
fortsat sætter instituttet under afvikling i 
stand til at videreføre nøglefunktioner, 
tjenesteydelser og transaktioner, eller
c) hvis udelukkelsen er strengt nødvendig 
og rimelig for at undgå en udbredt 
afsmittende virkning, der alvorligt ville 
forstyrre de finansielle markeders 
funktion på en måde, der ville medføre en 
alvorlig forstyrrelse for en medlemsstats 
eller Unionens økonomi, eller
d) hvis anvendelse af bail-in-værktøjet på 
disse passiver ville forårsage en 
værdinedsættelse af en sådan størrelse, at 
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andre kreditorers tab ville være større, 
end hvis disse passiver var udelukket fra 
bail-in.
Hvis et nedskrivningsrelevant passiv eller 
en gruppe af nedskrivningsrelevante 
passiver udelukkes eller delvis udelukkes, 
kan omfanget af den nedskrivning eller 
konvertering, der foretages for andre 
nedskrivningsrelevante passiver, øges for 
at tage højde for sådanne udelukkelser, 
forudsat at omfanget af den nedskrivning 
og konvertering, der foretages for andre 
nedskrivningsrelevante passiver, 
overholder principperne i artikel 13, stk. 
1, litra f).

Or. en

Ændringsforslag 670
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis udelukkelsen er strengt nødvendig 
og rimelig for at undgå en udbredt 
afsmittende virkning, der alvorligt ville 
forstyrre de finansielle markeders funktion
på en måde, der ville medføre en alvorlig 
forstyrrelse for en medlemsstats eller
Unionens økonomi, eller

c) hvis udelukkelsen er strengt nødvendig 
og rimelig for at undgå en alvorlig 
forstyrrelse for en medlemsstats eller 
Unionens økonomi, herunder for at 
undgå en udbredt afsmittende virkning, 
der alvorligt ville forstyrre de finansielle 
markeders funktion, eller

Or. en

Ændringsforslag 671
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et nedskrivningsrelevant passiv eller Hvis et nedskrivningsrelevant passiv eller 
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en gruppe af nedskrivningsrelevante 
passiver udelukkes eller delvis udelukkes,
kan omfanget af den nedskrivning eller 
konvertering, der foretages for andre 
nedskrivningsrelevante passiver, øges for 
at tage højde for sådanne udelukkelser, 
forudsat at omfanget af den nedskrivning 
og konvertering, der foretages for andre 
nedskrivningsrelevante passiver, 
overholder principperne i artikel 13, stk. 1, 
litra f).

en gruppe af nedskrivningsrelevante 
passiver udelukkes eller delvis udelukkes,
skal omfanget af den nedskrivning eller 
konvertering, der foretages for andre 
nedskrivningsrelevante passiver, øges for 
at tage højde for sådanne udelukkelser, 
forudsat at omfanget af den nedskrivning 
og konvertering, der foretages for andre 
nedskrivningsrelevante passiver, 
overholder principperne i artikel 13, stk. 1, 
litra f).

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med BRRD: bail-in-anvendelsesområdet tilpasset Parlamentets holdning 
til BRRD og for at sikre en sådan fleksibilitet, at det udelukker, at passiverne skaber 
incitamenter for at anvende afviklingsfonden til at skaffe kapital til bail-in.

Ændringsforslag 672
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis et nedskrivningsrelevant passiv 
eller en gruppe af nedskrivningsrelevante
passiver udelukkes eller delvis udelukkes, 
jf. stk. 5, og de tab, der skulle have været 
dækket af disse passiver, ikke er blevet 
videregivet fuldt ud til andre kreditorer, 
kan der fra Afviklingsfonden ydes et 
bidrag til instituttet under afvikling med 
henblik på at:

udgår

a) dække eventuelle tab, der ikke er 
absorberet af nedskrivningsrelevante 
passiver, og genoprette nettoværdien af 
instituttet under afvikling til nul i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a) 
b) købe aktier eller andre 
ejerskabsinstrumenter eller 
kapitalinstrumenter i instituttet under 
afvikling for at rekapitalisere instituttet i 
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overensstemmelse med stk. 1, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 673
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis et nedskrivningsrelevant passiv 
eller en gruppe af nedskrivningsrelevante 
passiver udelukkes eller delvis udelukkes, 
jf. stk. 5, og de tab, der skulle have været 
dækket af disse passiver, ikke er blevet 
videregivet fuldt ud til andre kreditorer, 
kan der fra Afviklingsfonden ydes et 
bidrag til instituttet under afvikling med 
henblik på at:

udgår

a) dække eventuelle tab, der ikke er 
absorberet af nedskrivningsrelevante 
passiver, og genoprette nettoværdien af 
instituttet under afvikling til nul i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a) 
b) købe aktier eller andre 
ejerskabsinstrumenter eller 
kapitalinstrumenter i instituttet under 
afvikling for at rekapitalisere instituttet i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 674
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis et nedskrivningsrelevant passiv 
eller en gruppe af nedskrivningsrelevante 

udgår
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passiver udelukkes eller delvis udelukkes, 
jf. stk. 5, og de tab, der skulle have været 
dækket af disse passiver, ikke er blevet 
videregivet fuldt ud til andre kreditorer, 
kan der fra Afviklingsfonden ydes et 
bidrag til instituttet under afvikling med 
henblik på at:
a) dække eventuelle tab, der ikke er 
absorberet af nedskrivningsrelevante 
passiver, og genoprette nettoværdien af 
instituttet under afvikling til nul i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a) 
b) købe aktier eller andre 
ejerskabsinstrumenter eller 
kapitalinstrumenter i instituttet under 
afvikling for at rekapitalisere instituttet i 
overensstemmelse med stk. 1, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 675
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis et nedskrivningsrelevant passiv 
eller en gruppe af nedskrivningsrelevante 
passiver udelukkes eller delvis udelukkes, 
jf. stk. 5, og de tab, der skulle have været 
dækket af disse passiver, ikke er blevet 
videregivet fuldt ud til andre kreditorer, 
kan der fra Afviklingsfonden ydes et 
bidrag til instituttet under afvikling med 
henblik på at:

6. Hvis et nedskrivningsrelevant passiv 
eller en gruppe af nedskrivningsrelevante 
passiver udelukkes eller delvis udelukkes, 
jf. stk. 5, og de tab, der skulle have været 
dækket af disse passiver, ikke kan 
videregives fuldt ud til andre kreditorer
uden at bryde det i artikel 13, stk. 1, litra 
f), nedfældede princip, kan der fra 
Afviklingsfonden ydes et bidrag til 
instituttet under afvikling med henblik på 
at:

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med BRRD: bail-in-anvendelsesområdet tilpasset Parlamentets holdning 
til BRRD og for at sikre en sådan fleksibilitet, at det udelukker, at passiverne skaber 
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incitamenter for at anvende afviklingsfonden til at skaffe kapital til bail-in.

Ændringsforslag 676
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis et nedskrivningsrelevant passiv 
eller en gruppe af nedskrivningsrelevante 
passiver udelukkes eller delvis udelukkes, 
jf. stk. 5, og de tab, der skulle have været 
dækket af disse passiver, ikke er blevet 
videregivet fuldt ud til andre kreditorer, 
kan der fra Afviklingsfonden ydes et 
bidrag til instituttet under afvikling med 
henblik på at:

6. Hvis et nedskrivningsrelevant passiv 
eller en gruppe af nedskrivningsrelevante 
passiver udelukkes eller delvis udelukkes, 
jf. stk. 5, og de tab, der skulle have været 
dækket af disse passiver, ikke er blevet 
videregivet fuldt ud til andre kreditorer, 
kan Rådet inden for afviklingsrammer, 
som vedtages i henhold til artikel 16, stk. 
8, tillade, at der fra Afviklingsfonden ydes 
et bidrag til instituttet under afvikling med 
henblik på at:

Or. en

Ændringsforslag 677
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Afviklingsfonden kan kun yde et bidrag 
som omhandlet i stk. 6, hvis bidraget 
opfylder begge følgende kriterier:

udgår

a) der er ydet et bidrag med henblik på 
tabsabsorbering og rekapitalisering til et 
beløb på mindst 8 % af de samlede 
passiver, herunder kapitalgrundlaget i 
instituttet under afvikling, målt på 
tidspunktet for afviklingsforanstaltningen 
i overensstemmelse med den 
værdiansættelse, der er omhandlet i 
artikel 17, af aktionærer og indehavere af 
andre ejerskabsinstrumenter, indehavere 
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af relevante kapitalinstrumenter og andre 
nedskrivningsrelevante passiver ved hjælp 
af nedskrivning, konvertering eller på 
anden vis
b) bidraget fra Afviklingsfonden 
overstiger ikke 5 % af de samlede 
passiver, herunder kapitalgrundlaget i 
instituttet under afvikling, målt på 
tidspunktet for afviklingsforanstaltningen 
i overensstemmelse med den 
værdiansættelse, der er omhandlet i 
artikel 17.

Or. en

Ændringsforslag 678
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Afviklingsfonden kan kun yde et bidrag 
som omhandlet i stk. 6, hvis bidraget 
opfylder begge følgende kriterier:

udgår

a) der er ydet et bidrag med henblik på 
tabsabsorbering og rekapitalisering til et 
beløb på mindst 8 % af de samlede 
passiver, herunder kapitalgrundlaget i 
instituttet under afvikling, målt på 
tidspunktet for afviklingsforanstaltningen 
i overensstemmelse med den 
værdiansættelse, der er omhandlet i 
artikel 17, af aktionærer og indehavere af 
andre ejerskabsinstrumenter, indehavere 
af relevante kapitalinstrumenter og andre 
nedskrivningsrelevante passiver ved hjælp 
af nedskrivning, konvertering eller på 
anden vis
b) bidraget fra Afviklingsfonden 
overstiger ikke 5 % af de samlede 
passiver, herunder kapitalgrundlaget i 
instituttet under afvikling, målt på 
tidspunktet for afviklingsforanstaltningen 
i overensstemmelse med den
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værdiansættelse, der er omhandlet i 
artikel 17.

Or. en

Ændringsforslag 679
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Afviklingsfonden kan kun yde et bidrag 
som omhandlet i stk. 6, hvis bidraget 
opfylder begge følgende kriterier:

udgår

a) der er ydet et bidrag med henblik på 
tabsabsorbering og rekapitalisering til et 
beløb på mindst 8 % af de samlede 
passiver, herunder kapitalgrundlaget i 
instituttet under afvikling, målt på 
tidspunktet for afviklingsforanstaltningen 
i overensstemmelse med den 
værdiansættelse, der er omhandlet i 
artikel 17, af aktionærer og indehavere af 
andre ejerskabsinstrumenter, indehavere 
af relevante kapitalinstrumenter og andre 
nedskrivningsrelevante passiver ved hjælp 
af nedskrivning, konvertering eller på 
anden vis
b) bidraget fra Afviklingsfonden 
overstiger ikke 5 % af de samlede 
passiver, herunder kapitalgrundlaget i 
instituttet under afvikling, målt på 
tidspunktet for afviklingsforanstaltningen 
i overensstemmelse med den 
værdiansættelse, der er omhandlet i 
artikel 17.

Or. en

Ændringsforslag 680
Anni Podimata
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er ydet et bidrag med henblik på 
tabsabsorbering og rekapitalisering til et 
beløb på mindst 8 % af de samlede 
passiver, herunder kapitalgrundlaget i 
instituttet under afvikling, målt på 
tidspunktet for afviklingsforanstaltningen i 
overensstemmelse med den 
værdiansættelse, der er omhandlet i artikel 
17, af aktionærer og indehavere af andre 
ejerskabsinstrumenter, indehavere af 
relevante kapitalinstrumenter og andre 
nedskrivningsrelevante passiver ved hjælp 
af nedskrivning, konvertering eller på 
anden vis

a) der er ydet et bidrag med henblik på 
tabsabsorbering og rekapitalisering til et 
beløb på mindst 8 % af de samlede 
passiver, herunder kapitalgrundlaget i 
instituttet under afvikling, målt på 
tidspunktet for afviklingsforanstaltningen i 
overensstemmelse med den 
værdiansættelse, der er omhandlet i artikel 
17, af aktionærer og indehavere af andre 
ejerskabsinstrumenter, indehavere af 
relevante kapitalinstrumenter og andre 
nedskrivningsrelevante passiver med 
undtagelse af indskud ved hjælp af 
nedskrivning, konvertering eller på anden 
vis

Or. en

Ændringsforslag 681
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Bidraget fra Afviklingsfonden kan 
finansieres af:

udgår

a) det beløb, der er til rådighed for 
Afviklingsfonden, og som er opkrævet 
gennem bidrag fra enheder som 
omhandlet i artikel 2 i overensstemmelse 
med artikel 66
b) det beløb, der kan opkræves gennem ex 
post-bidrag i overensstemmelse med 
artikel 67 inden for en periode på tre år, 
og
c) de beløb, der er opkrævet fra 
alternative finansieringskilder i 
overensstemmelse med artikel 69, hvis de i 
litra a) og b) omhandlede beløb ikke er 
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tilstrækkelige.

Or. en

Ændringsforslag 682
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Bidraget fra Afviklingsfonden kan 
finansieres af:

udgår

a) det beløb, der er til rådighed for 
Afviklingsfonden, og som er opkrævet 
gennem bidrag fra enheder som 
omhandlet i artikel 2 i overensstemmelse 
med artikel 66
b) det beløb, der kan opkræves gennem ex 
post-bidrag i overensstemmelse med 
artikel 67 inden for en periode på tre år, 
og
c) de beløb, der er opkrævet fra 
alternative finansieringskilder i 
overensstemmelse med artikel 69, hvis de i 
litra a) og b) omhandlede beløb ikke er 
tilstrækkelige.

Or. en

Ændringsforslag 683
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Bidraget fra Afviklingsfonden kan 
finansieres af:

udgår

a) det beløb, der er til rådighed for 
Afviklingsfonden, og som er opkrævet 
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gennem bidrag fra enheder som 
omhandlet i artikel 2 i overensstemmelse 
med artikel 66
b) det beløb, der kan opkræves gennem ex 
post-bidrag i overensstemmelse med 
artikel 67 inden for en periode på tre år, 
og
c) de beløb, der er opkrævet fra 
alternative finansieringskilder i 
overensstemmelse med artikel 69, hvis de i 
litra a) og b) omhandlede beløb ikke er 
tilstrækkelige.

Or. en

Ændringsforslag 684
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de beløb, der lånes gennem offentlige 
instrumenter, fortrinsvis et offentligt 
fællesskabsinstrument, hvis de i litra a), 
b) og c), omhandlede beløb er 
utilstrækkelige eller ikke er til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 685
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den i artikel 64, stk. 2a, omhandlede 
lånefacilitet kan også anvendes til at 
finansiere Afviklingsfondens bidrag

Or. en
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Ændringsforslag 686
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I ekstraordinære tilfælde kan det 
forsøges at tilvejebringe yderligere 
finansiering fra alternative 
finansieringskilder, efter at:

udgår

a) den grænse på 5 %, der er angivet i stk. 
7, litra b), er nået, og
b) alle usikrede ikke-privilegerede 
passiver, bortset fra berettigede indskud, 
er nedskrevet eller konverteret fuldt ud.

Or. en

Ændringsforslag 687
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I ekstraordinære tilfælde kan det 
forsøges at tilvejebringe yderligere 
finansiering fra alternative 
finansieringskilder, efter at:

udgår

a) den grænse på 5 %, der er angivet i stk. 
7, litra b), er nået, og
b) alle usikrede ikke-privilegerede 
passiver, bortset fra berettigede indskud, 
er nedskrevet eller konverteret fuldt ud.

Or. en
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Ændringsforslag 688
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I ekstraordinære tilfælde kan det 
forsøges at tilvejebringe yderligere 
finansiering fra alternative 
finansieringskilder, efter at:

udgår

a) den grænse på 5 %, der er angivet i stk. 
7, litra b), er nået, og
b) alle usikrede ikke-privilegerede 
passiver, bortset fra berettigede indskud, 
er nedskrevet eller konverteret fuldt ud.

Or. en

Ændringsforslag 689
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I ekstraordinære tilfælde kan det 
forsøges at tilvejebringe yderligere 
finansiering fra alternative 
finansieringskilder, efter at:

9. I ekstraordinære tilfælde, hvor det er 
foreskrevet i de rammer, som er vedtaget 
af Rådet i henhold til artikel 16, stk. 8,
kan det forsøges at tilvejebringe yderligere 
finansiering fra alternative 
finansieringskilder, efter at:

Or. en

Ændringsforslag 690
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Som et alternativ eller et supplement 
kan der, når betingelserne i stk. 7, litra a) 
og b), er opfyldt, ydes et bidrag fra midler, 
der er opkrævet i form af ex ante-bidrag i 
overensstemmelse med artikel 66, og som 
endnu ikke er udnyttet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 691
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Som et alternativ eller et supplement 
kan der, når betingelserne i stk. 7, litra a) 
og b), er opfyldt, ydes et bidrag fra midler, 
der er opkrævet i form af ex ante-bidrag i 
overensstemmelse med artikel 66, og som 
endnu ikke er udnyttet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 692
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Som et alternativ eller et supplement 
kan der, når betingelserne i stk. 7, litra a) 
og b), er opfyldt, ydes et bidrag fra midler, 
der er opkrævet i form af ex ante-bidrag i 
overensstemmelse med artikel 66, og som 
endnu ikke er udnyttet.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 693
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Ved anvendelsen af denne forordning 
finder artikel 38, stk. 3cab, femte afsnit, i 
direktiv […] ikke anvendelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 694
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Ved anvendelsen af denne forordning 
finder artikel 38, stk. 3cab, femte afsnit, i 
direktiv […] ikke anvendelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 695
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Når der træffes beslutning i henhold 
til stk. 5, skal der tages behørigt hensyn til 
følgende faktorer:

udgår

a) princippet om, at tab først afholdes af 
aktionærerne og dernæst generelt af 
kreditorerne i prioritetsorden i det institut, 
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der er under afvikling
b) hvor megen tabsabsorberingskapacitet 
der vil være tilbage i instituttet under 
afvikling, hvis passiverne eller gruppen af 
passiver udelukkes
(c) behovet for at bibeholde tilstrækkelige 
ressourcer til afviklingsfinansiering.

Or. en

Ændringsforslag 696
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Når der træffes beslutning i henhold 
til stk. 5, skal der tages behørigt hensyn til 
følgende faktorer:

udgår

a) princippet om, at tab først afholdes af 
aktionærerne og dernæst generelt af 
kreditorerne i prioritetsorden i det institut, 
der er under afvikling
b) hvor megen tabsabsorberingskapacitet 
der vil være tilbage i instituttet under 
afvikling, hvis passiverne eller gruppen af 
passiver udelukkes
(c) behovet for at bibeholde tilstrækkelige 
ressourcer til afviklingsfinansiering.

Or. en

Ændringsforslag 697
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 12



PE521.793v01-00 146/159 AM\1007249DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Når der træffes beslutning i henhold 
til stk. 5, skal der tages behørigt hensyn til 
følgende faktorer:

udgår

a) princippet om, at tab først afholdes af 
aktionærerne og dernæst generelt af 
kreditorerne i prioritetsorden i det institut, 
der er under afvikling
b) hvor megen tabsabsorberingskapacitet 
der vil være tilbage i instituttet under 
afvikling, hvis passiverne eller gruppen af 
passiver udelukkes
(c) behovet for at bibeholde tilstrækkelige 
ressourcer til afviklingsfinansiering.

Or. en

Ændringsforslag 698
Nuno Melo

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 12 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) princippet om, at tab først afholdes af 
aktionærerne og dernæst generelt af 
kreditorerne i prioritetsorden i det institut, 
der er under afvikling

a) princippet om, at tab først afholdes af 
aktionærerne og dernæst generelt af 
kreditorerne i prioritetsorden i det institut, 
der er under afvikling, med undtagelse af 
de indskud, der er omhandlet i artikel 12, 
litra d) og da)

Or. pt

Ændringsforslag 699
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Afviklingsinstansen foretager sin 
vurdering af følgende punkter på 

udgår
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grundlag af en værdiansættelse, der 
opfylder kravene i artikel 17:
a) det samlede beløb, hvormed de 
nedskrivningsrelevante passiver skal 
nedskrives for at sikre, at nettoværdien af 
instituttet under afvikling er lig med nul
b) hvor det er relevant, det samlede beløb, 
hvormed de nedskrivningsrelevante 
passiver skal konverteres til aktier for at 
genoprette den egentlige 
kernekapitalprocent for enten instituttet 
under afvikling eller broinstituttet.
Hvis der træffes beslutning om at anvende 
bail-in-værktøjet til det i stk. 1, litra a), 
anførte formål, skal den i første afsnit 
anførte vurdering fastsætte det beløb, 
hvormed de nedskrivningsrelevante 
passiver skal konverteres for at genoprette 
den egentlige kernekapitalprocent for 
instituttet under afvikling eller i givet fald 
for broinstituttet, idet der tages hensyn til 
kapitalbidrag fra Afviklingsfonden i 
henhold til artikel 71, stk. 1, litra d), og 
bevare en tilstrækkelig markedstillid til 
instituttet under afvikling eller til 
broinstituttet og give det mulighed for 
fortsat at opfylde kravene til godkendelse 
og videreføre de aktiviteter, hvortil det er 
godkendt i henhold til direktiv 
2013/36/EU eller direktiv 2004/39/EF.

Or. en

Ændringsforslag 700
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Udelukkelser i henhold til stk. 5 kan 
foretages enten med henblik på 
fuldstændig udelukkelse af et passiv fra 
nedskrivning eller en begrænsning af 
omfanget af nedskrivningen for dette 

udgår
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passiv.

Or. en

Ændringsforslag 701
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Udelukkelser i henhold til stk. 5 kan 
foretages enten med henblik på 
fuldstændig udelukkelse af et passiv fra 
nedskrivning eller en begrænsning af 
omfanget af nedskrivningen for dette 
passiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 702
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Udelukkelser i henhold til stk. 5 kan 
foretages enten med henblik på fuldstændig 
udelukkelse af et passiv fra nedskrivning 
eller en begrænsning af omfanget af 
nedskrivningen for dette passiv.

14. Udelukkelser i henhold til stk. 5 og i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i direktivet [BRRD] kan 
foretages enten med henblik på fuldstændig 
udelukkelse af et passiv fra nedskrivning 
eller en begrænsning af omfanget af 
nedskrivningen for dette passiv.

Or. en

Ændringsforslag 703
Sharon Bowles
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Ved anvendelse af nedskrivnings- og 
konverteringsbeføjelserne skal kravene 
vedrørende prioritetsordenen for krav som 
fastsat i artikel 15 overholdes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 704
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) i hvilket omfang og på hvilken måde de 
nationale afviklingsmyndigheders 
beføjelser, jf. kapitel V i direktiv […], 
udøves af dem

vi) i hvilket omfang og på hvilken måde de 
nationale afviklingsmyndigheders 
beføjelser, jf. afsnit IV, kapitel V i direktiv 
[…], udøves af dem

Or. en

Ændringsforslag 705
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det er nødvendigt for at opfylde 
afviklingsmålene, kan Kommissionen efter 
en henstilling fra Afviklingsinstansen eller 
på eget initiativ tage sin beslutning om 
afviklingsrammerne op til revision og 
vedtage de nødvendige ændringer.

3. Hvis det er nødvendigt for at opfylde 
afviklingsmålene, kan Afviklingsinstansen 
tage sin beslutning om afviklingsrammerne 
op til revision og vedtage de nødvendige 
ændringer.

Or. en
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Ændringsforslag 706
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det er nødvendigt for at opfylde 
afviklingsmålene, kan Kommissionen efter 
en henstilling fra Afviklingsinstansen eller 
på eget initiativ tage sin beslutning om 
afviklingsrammerne op til revision og 
vedtage de nødvendige ændringer.

3. Hvis det er nødvendigt for at opfylde 
afviklingsmålene, kan Kommissionen efter 
en henstilling fra Afviklingsinstansen tage 
sin beslutning om afviklingsrammerne op 
til revision og vedtage de nødvendige 
ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 707
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det er nødvendigt for at opfylde 
afviklingsmålene, kan Kommissionen efter 
en henstilling fra Afviklingsinstansen eller 
på eget initiativ tage sin beslutning om 
afviklingsrammerne op til revision og 
vedtage de nødvendige ændringer.

3. Hvis det er nødvendigt for at opfylde 
afviklingsmålene, kan de nationale 
kompetente myndigheder efter en 
henstilling fra Afviklingsinstansen eller på 
eget initiativ tage deres beslutning om 
afviklingsrammerne op til revision og 
vedtage de nødvendige ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 708
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en national afviklingsmyndighed 
ikke har anvendt en i artikel 16 omhandlet 

2. Hvis en national afviklingsmyndighed 
ikke har anvendt en i artikel 16 omhandlet 
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beslutning eller har anvendt den på en 
måde, så afviklingsmålene i henhold til 
denne forordning ikke opfyldes, har 
Afviklingsinstansen beføjelse til at 
pålægge et institut under afvikling:

beslutning eller har anvendt den på en 
måde, så afviklingsmålene i henhold til 
denne forordning ikke opfyldes, har 
Afviklingsinstansen beføjelse til at 
pålægge et institut under afvikling eller 
kan udøve andre beføjelser, der er fastlagt 
i direktivet [BRRD]:

Or. en

Ændringsforslag 709
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en national afviklingsmyndighed 
ikke har anvendt en i artikel 16 omhandlet 
beslutning eller har anvendt den på en 
måde, så afviklingsmålene i henhold til 
denne forordning ikke opfyldes, har 
Afviklingsinstansen beføjelse til at 
pålægge et institut under afvikling:

2. Hvis en national afviklingsmyndighed 
ikke har anvendt en i artikel 16 omhandlet 
beslutning eller har anvendt den på en 
måde, så afviklingsmålene i henhold til 
denne forordning ikke opfyldes, har 
Afviklingsinstansen forrang for den 
nationale afviklingsmyndighed for at 
sikre, at denne beslutning anvendes 
korrekt.

Or. en

Ændringsforslag 710
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en national afviklingsmyndighed 
ikke har anvendt en i artikel 16 omhandlet 
beslutning eller har anvendt den på en 
måde, så afviklingsmålene i henhold til 
denne forordning ikke opfyldes, har 
Afviklingsinstansen beføjelse til at 
pålægge et institut under afvikling:

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. en

Ændringsforslag 711
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at overføre specifikke rettigheder, 
aktiver eller passiver i et institut under 
afvikling til en anden person

udgår

Or. en

Ændringsforslag 712
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at overføre specifikke rettigheder, 
aktiver eller passiver i et institut under 
afvikling til en anden person

a) at overføre specifikke rettigheder, 
aktiver eller passiver i et institut under 
afvikling til en anden juridisk person

Or. en

Ændringsforslag 713
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at kræve konvertering af 
gældsinstrumenter, der indeholder 
kontraktvilkår for konvertering under de i
artikel 18 omhandlede omstændigheder.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 714
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at kræve konvertering af 
gældsinstrumenter, der indeholder 
kontraktvilkår for konvertering under de i 
artikel 18 omhandlede omstændigheder.

b) at kræve konvertering af alle
gældsinstrumenter, der indeholder 
kontraktvilkår for konvertering under de i 
artikel 18 omhandlede omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 715
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Offentlig gennemsigtighed efter afvikling
Efter at det finansieringsinstitut, over for 
hvilket der er blevet iværksat 
afviklingsforanstaltninger, er ophørt med 
at opfylde betingelserne for afvikling, og 
efter at alle insolvensbehandlinger, som 
er blevet iværksat vedrørende det 
pågældende institut eller de pågældende 
institutter, er bragt til ophør, offentliggør 
Afviklingsorganet øjeblikkeligt en 
tilstrækkeligt samlet balance, der efter de i 
denne forordning opstillede principper er 
værdiansat på det tidspunkt, hvor 
beslutningen om at opløse instituttet blev 
truffet, og som klart viser instituttets 
nettoværdi og værdien af aktiv- og 
passivklasserne. Afviklingsmyndigheden 
offentliggør endvidere det samlede beløb, 
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hvad angår de forskellige kreditorklassers 
tab, hvor der er iværksat bail-in, 
finansieringsbeløb og -kilder, som er 
anvendt i forbindelse med afviklingen, og 
overskuddet af alle salg af 
forretningsenheder eller aktiver.

Or. en

Ændringsforslag 716
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen underretter 
Kommissionen om enhver foranstaltning, 
den træffer for at forberede en afvikling. 
Hvad angår oplysninger, der modtages fra 
Afviklingsinstansen, er medlemmerne af 
Kommissionen samt Kommissionens 
personale omfattet af kravet om 
tavshedspligt, jf. artikel 79.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 717
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen underretter
Kommissionen om enhver foranstaltning, 
den træffer for at forberede en afvikling. 
Hvad angår oplysninger, der modtages fra 
Afviklingsinstansen, er medlemmerne af
Kommissionen samt Kommissionens
personale omfattet af kravet om 
tavshedspligt, jf. artikel 79.

1. Afviklingsinstansen underretter de 
nationale kompetente myndigheder om 
enhver foranstaltning, den træffer for at 
forberede en afvikling. Hvad angår 
oplysninger, der modtages fra 
Afviklingsinstansen, er medlemmerne af de 
nationale kompetente myndigheder samt
de nationale kompetente myndigheders
personale omfattet af kravet om 
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tavshedspligt, jf. artikel 79.

Or. en

Ændringsforslag 718
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen underretter 
Kommissionen om enhver foranstaltning, 
den træffer for at forberede en afvikling. 
Hvad angår oplysninger, der modtages fra 
Afviklingsinstansen, er medlemmerne af 
Kommissionen samt Kommissionens
personale omfattet af kravet om 
tavshedspligt, jf. artikel 79.

1. Afviklingsinstansen underretter 
Kommissionen og 
afviklingsmyndighederne om enhver 
foranstaltning, den træffer for at forberede 
en afvikling. Hvad angår oplysninger, der 
modtages fra Afviklingsinstansen, er
medlemmet af Kommissionen, 
Kommissionens personale samt
afviklingsmyndighedernes personale 
omfattet af kravet om tavshedspligt, jf. 
artikel 79.

Or. en

Ændringsforslag 719
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden for deres respektive 
ansvarsområder i henhold til denne 
forordning arbejder Afviklingsinstansen, 
Kommissionen, ECB og de kompetente 
nationale myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder tæt sammen. ECB 
og de kompetente nationale myndigheder 
forsyner Afviklingsinstansen og 
Kommissionen med alle oplysninger, der er 
nødvendige for, at de kan varetage deres 
opgaver.

2. Inden for deres respektive 
ansvarsområder i henhold til denne 
forordning arbejder Afviklingsinstansen, 
Kommissionen, ECB, de kompetente 
nationale myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder samt i givet fald 
indskudsgarantiordningerne tæt sammen. 
ECB og de kompetente nationale 
myndigheder forsyner Afviklingsinstansen 
og Kommissionen med alle oplysninger, 
der er nødvendige for, at de kan varetage 
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deres opgaver.

Or. de

Ændringsforslag 720
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden for deres respektive 
ansvarsområder i henhold til denne 
forordning arbejder Afviklingsinstansen,
Kommissionen, ECB og de kompetente 
nationale myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder tæt sammen. ECB 
og de kompetente nationale myndigheder 
forsyner Afviklingsinstansen og 
Kommissionen med alle oplysninger, der er 
nødvendige for, at de kan varetage deres
opgaver.

2. Inden for deres respektive 
ansvarsområder i henhold til denne 
forordning arbejder Afviklingsinstansen, 
ECB og de kompetente nationale 
myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder tæt sammen. ECB 
og de kompetente nationale myndigheder 
forsyner Afviklingsinstansen med alle 
oplysninger, der er nødvendige for, at den
kan varetage sine opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 721
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden for deres respektive 
ansvarsområder i henhold til denne 
forordning arbejder Afviklingsinstansen, 
Kommissionen, ECB og de kompetente 
nationale myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder tæt sammen under 
afviklingsplanlægningen, i forbindelse med 
tidlig indgriben og under afviklingen, jf. 
artikel 7-26. ECB og de kompetente 
nationale myndigheder forsyner 
Afviklingsinstansen og Kommissionen med 

3. Inden for deres respektive 
ansvarsområder i henhold til denne 
forordning arbejder Afviklingsinstansen, 
Kommissionen, ECB og de kompetente 
nationale myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder samt i givet fald 
indskudsgarantiordningerne tæt sammen 
under afviklingsplanlægningen, i 
forbindelse med tidlig indgriben og under 
afviklingen, jf. artikel 7-26. ECB og de 
kompetente nationale myndigheder 
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alle oplysninger, der er nødvendige for, at 
de kan varetage deres opgaver.

forsyner Afviklingsinstansen og 
Kommissionen med alle oplysninger, der er 
nødvendige for, at de kan varetage deres 
opgaver.

Or. de

Ændringsforslag 722
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Inden for deres respektive 
ansvarsområder i henhold til denne 
forordning arbejder Afviklingsinstansen,
Kommissionen, ECB og de kompetente 
nationale myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder tæt sammen under 
afviklingsplanlægningen, i forbindelse med 
tidlig indgriben og under afviklingen, jf. 
artikel 7-26. ECB og de kompetente 
nationale myndigheder forsyner 
Afviklingsinstansen og Kommissionen med 
alle oplysninger, der er nødvendige for, at 
de kan varetage deres opgaver.

3. Inden for deres respektive 
ansvarsområder i henhold til denne 
forordning arbejder Afviklingsinstansen, 
ECB og de kompetente nationale 
myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder tæt sammen under 
afviklingsplanlægningen, i forbindelse med 
tidlig indgriben og under afviklingen, jf. 
artikel 7-26. ECB og de kompetente 
nationale myndigheder forsyner 
Afviklingsinstansen og Kommissionen med 
alle oplysninger, der er nødvendige for, at 
de kan varetage deres opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 723
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med henblik på anvendelsen af denne 
forordning udpeger Afviklingsinstansen 
en repræsentant, som skal deltage i 
afviklingsudvalget under EBA, der er 
nedsat ved artikel 113 i direktiv […].

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 724
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afviklingsinstansen arbejder tæt 
sammen med den europæiske finansielle 
stabilitetsfacilitet (EFSF) og den 
europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), 
navnlig i tilfælde hvor EFSF eller ESM 
har ydet eller forventes at yde direkte eller 
indirekte finansiel bistand til enheder, der 
er etableret i en deltagende medlemsstat, 
navnlig i de ekstraordinære tilfælde, der 
er omhandlet i artikel 24, stk. 9.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 725
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afviklingsinstansen arbejder tæt 
sammen med den europæiske finansielle 
stabilitetsfacilitet (EFSF) og den 
europæiske stabilitetsmekanisme (ESM), 
navnlig i tilfælde hvor EFSF eller ESM har 
ydet eller forventes at yde direkte eller 
indirekte finansiel bistand til enheder, der 
er etableret i en deltagende medlemsstat, 
navnlig i de ekstraordinære tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 24, stk. 9.

6. Afviklingsinstansen arbejder tæt 
sammen med den europæiske finansielle 
stabilitetsfacilitet (EFSF), den europæiske 
stabilitetsmekanisme (ESM) og enhver 
lignende fremtidig europæisk struktur, 
navnlig i tilfælde hvor EFSF, ESM eller en 
lignende fremtidig europæisk struktur har 
ydet eller forventes at yde direkte eller 
indirekte finansiel bistand til enheder, der 
er etableret i en deltagende medlemsstat, 
navnlig i de ekstraordinære tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 24, stk. 9.

Or. nl
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Ændringsforslag 726
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen og Afviklingsinstansen 
og afviklingsmyndighederne og de 
kompetente myndigheder i de ikke-
deltagende medlemsstater, indgår et 
aftalememorandum, der generelt 
beskriver, hvordan de vil samarbejde med 
hinanden i forbindelse med varetagelsen 
af deres opgaver under [BRRD]. 
Memorandummet revideres med jævne 
mellemrum.
Uden at det berører første afsnit indgår 
Kommissionen og Afviklingsinstansen et 
aftalememorandum med 
afviklingsmyndigheden og den 
kompetente myndighed i hver af de ikke-
deltagende medlemsstater, der huser 
mindst ét global systemisk vigtig institut 
som defineret i EU-lovgivningen.
Memorandummet revideres med jævne 
mellemrum og offentliggøres med 
forbehold af passende behandling af 
fortrolige oplysninger.

Or. en


