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Ändringsförslag 404
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ECB eller behöriga myndigheter i 
deltagande medlemsstater ska informera 
nämnden om alla åtgärder som de ålägger 
ett institut eller en koncern att vidta eller 
som de själv vidtar i enlighet med 
artikel 13b i rådets förordning (EU) nr [ ], 
artiklarna 23.1 eller 24 i direktiv [] eller 
artikel 104 i direktiv 2013/36/EU.

ECB eller behöriga myndigheter i 
deltagande medlemsstater ska, efter att ha 
begärt ett yttrande från ECB, informera 
nämnden om alla åtgärder som de ålägger 
ett institut eller en koncern att vidta eller 
som de själv vidtar i enlighet med 
artikel 13b i rådets förordning (EU) nr [ ], 
artiklarna 23.1 eller 24 i direktiv [] eller 
artikel 104 i direktiv 2013/36/EU.

Or. en

Ändringsförslag 405
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ECB eller behöriga myndigheter i 
deltagande medlemsstater ska informera 
nämnden om alla åtgärder som de ålägger 
ett institut eller en koncern att vidta eller 
som de själv vidtar i enlighet med 
artikel 13b i rådets förordning (EU) nr [ ], 
artiklarna 23.1 eller 24 i direktiv [] eller 
artikel 104 i direktiv 2013/36/EU.

ECB ska informera nämnden om alla 
åtgärder som de ålägger ett institut eller en 
koncern att vidta eller som de själv vidtar i 
enlighet med artikel 13b i rådets förordning 
(EU) nr [ ], artiklarna 23.1 eller 24 i 
direktiv [] eller artikel 104 i 
direktiv 2013/36/EU.

Or. en

Ändringsförslag 406
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nämnden ska till kommissionen 
överlämna alla uppgifter som den har 
mottagit i enlighet med första stycket.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 407
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nämnden kan förbereda en 
rekonstruktion av institutet eller 
koncernen i fråga från dagen för 
mottagandet av uppgifterna enligt 
punkt 1, utan påverkan på ECB:s och de 
behöriga myndigheternas befogenheter i 
enlighet med annan unionslagstiftning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 408
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nämnden ska konsultera ett instituts 
institutionella skyddssystem när den har 
för avsikt att vidta åtgärder för tidigt 
ingripande. Nämnden ska endast ingripa 
om ett institutionellt skyddssystem inte 
kan förhindra att ett institut i en 
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medlemsstat hamnar på obestånd.

Or. en

Ändringsförslag 409
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Nämnden ska ha befogenhet att 3. Nämnden ska konsultera de berörda 
instituten eller de institutionella 
skyddssystemen när den har för avsikt att 
vidta åtgärder för tidigt ingripande.
Nämnden ska ha befogenhet att vidta 
följande åtgärder endast om ett institut är 
eller sannolikt kommer att hamna på 
obestånd eller om ett institutionellt 
skyddssystem inte kan förhindra att ett 
institut i en medlemsstat hamnar på 
obestånd:

Or. en

Ändringsförslag 410
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. ECB eller den behöriga myndigheten 
och nämnden ska se till att den ytterligare 
åtgärden enligt punkt 4 och varje 
nämndåtgärd för att förbereda en 
rekonstruktion enligt punkt 2 är 
konsekventa.

5. ECB eller den behöriga myndigheten 
och nämnden ska se till att den ytterligare 
åtgärden enligt punkt 4 och varje 
nämndåtgärd för att förbereda en 
rekonstruktion enligt punkt 2 är 
konsekventa och inte diskriminerar 
medlemsstater eller enheter i icke 
deltagande medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 411
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de följer rekonstruktionsförfarandet 
enligt artikel 16, ska kommissionen och
nämnden – inom ramen för sina respektive 
befogenheter – med hänsyn till 
rekonstruktionsmålen välja de verktyg och 
befogenheter som ur deras synvinkel bäst 
kan uppfylla de för omständigheterna 
relevanta målen.

1. När de följer rekonstruktionsförfarandet 
enligt artikel 16, ska nämnden – inom 
ramen för sina respektive befogenheter –
med hänsyn till rekonstruktionsmålen välja 
de verktyg och befogenheter som ur deras 
synvinkel bäst kan uppfylla de för 
omständigheterna relevanta målen.

Or. en

Ändringsförslag 412
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de följer rekonstruktionsförfarandet 
enligt artikel 16, ska kommissionen och
nämnden – inom ramen för sina respektive 
befogenheter – med hänsyn till 
rekonstruktionsmålen välja de verktyg och 
befogenheter som ur deras synvinkel bäst 
kan uppfylla de för omständigheterna 
relevanta målen.

1. När de följer rekonstruktionsförfarandet 
enligt artikel 16, ska nämnden – inom 
ramen för sina respektive befogenheter –
med hänsyn till rekonstruktionsmålen välja 
de verktyg och befogenheter som ur deras 
synvinkel bäst kan uppfylla de för
omständigheterna relevanta målen.

Or. en

Ändringsförslag 413
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De rekonstruktionsmål som avses i punkt 1 
är följande:

De rekonstruktionsmål som avses i punkt 1 
fastställs i artikel 26 i direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion [ ].

Or. en

Motivering

Rekonstruktionsmålen fastställs i direktivet om återhämtning och rekonstruktion. Det är 
därför onödigt att införa texten från det direktivet i den här artikeln.

Ändringsförslag 414
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Säkerställa att vitala funktioner 
upprätthålls.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 415
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Säkerställa att vitala funktioner
upprätthålls.

(a) Säkerställa att grundläggande 
bankfunktioner upprätthålls.

Or. en
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Ändringsförslag 416
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Undvika betydande negativa effekter 
på den finansiella stabiliteten, inklusive 
förebygga spridning, samt upprätthålla 
marknadsdisciplinen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 417
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Undvika betydande negativa effekter på 
den finansiella stabiliteten, inklusive
förebygga spridning, samt upprätthålla 
marknadsdisciplinen.

(b) Undvika betydande negativa effekter på 
den finansiella stabiliteten, först på 
nationell nivå för att förebygga spridning, 
samt upprätthålla marknadsdisciplinen.

Or. en

Ändringsförslag 418
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Undvika betydande negativa effekter på 
den finansiella stabiliteten, inklusive 
förebygga spridning, samt upprätthålla 
marknadsdisciplinen.

(b) Undvika betydande negativa effekter på 
den finansiella, ekonomiska och sociala
stabiliteten, inklusive förebygga spridning, 
samt upprätthålla marknadsdisciplinen.

Or. en
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Motivering

Innan den fattar ett beslut bör kommissionen – liksom nämnden när den utfärdar en 
rekommendation till kommissionen – fullt ut överväga och ta hänsyn till de negativa 
effekterna på realekonomin och den sociala situationen i varje medlemsstat där en koncern är 
verksam. Framför allt bör man beakta den roll som ett dotterbolag eller en filial spelar i 
egenskap av kreditgivare till fysiska personer och små och medelstora företag, men även för 
sysselsättningen.

Ändringsförslag 419
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Skydda offentliga medel genom att 
minimera beroendet av extraordinärt 
offentligt finansiellt stöd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 420
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Skydda insättare som omfattas av 
direktiv 94/91/EG och investerare som 
omfattas av direktiv 97/9/EG21.

utgår

__________________
21 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om 
system för ersättning till investerare 
(EGT L 84, 26.3.1997, s. 22.).

Or. en
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Ändringsförslag 421
Nuno Melo

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Skydda insättare som omfattas av 
direktiv 94/91/EG och investerare som 
omfattas av direktiv 97/9/EG21.

(d) Skydda insättare, oavsett deras 
insättningars art och värde, och 
investerare som omfattas av 
direktiv 97/9/EG21.

__________________ __________________
21 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om 
system för ersättning till investerare 
(EGT L 84, 26.3.1997, s. 22.).

21 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om 
system för ersättning till investerare 
(EGT L 84, 26.3.1997, s. 22.).

Or. pt

Ändringsförslag 422
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Skydda insättare som omfattas av 
direktiv 94/91/EG och investerare som 
omfattas av direktiv 97/9/EG21.

(d) Skydda insättare som omfattas av 
direktiv 94/91/EG och investerare som 
omfattas av direktiv 97/9/EG21 och 
minimera konsekvenserna för alla andra 
insättare.

__________________ __________________
21 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om 
system för ersättning till investerare 
(EGT L 84, 26.3.1997, s. 22.).

21 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om 
system för ersättning till investerare 
(EGT L 84, 26.3.1997, s. 22.).

Or. en

Ändringsförslag 423
Thomas Händel
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Skydda insättare som omfattas av 
direktiv 94/91/EG och investerare som 
omfattas av direktiv 97/9/EG21.

(d) Skydda insättare som omfattas av 
direktiv 94/91/EG.

__________________
21 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om 
system för ersättning till investerare (EGT 
L 84, 26.3.1997, s. 22.).

Or. en

Ändringsförslag 424
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Bidra till en hållbar och balanserad 
ekonomisk tillväxt.

Or. en

Motivering

Banker som är stora för att gå omkull kommer sannolikt att öka den ekonomiska instabiliteten 
i kristider. Därför är nackdelarna med banker som har nått en kritisk storlek större än deras 
ekonomiska fördelar.

Ändringsförslag 425
Nuno Melo

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) I synnerhet skydda alla insättningar 
som innehas av juridiska personer, 
oavsett art och värde, eftersom ett beslag
av sådana insättningar i 
rekonstruktionsändamål skulle få 
oöverkomliga ekonomiska, finansiella, 
sociala, sysselsättningsmässiga och 
skattemässiga följder på grund av att 
företag, fonder, institutioner för social 
trygghet och andra organ sannolikt 
behöver dessa medel i förvaltningssyfte 
och för kassaflödet för att betala löner, 
råmaterial, tjänster samt skatter och 
administrativa kostnader.

Or. pt

Ändringsförslag 426
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå dessa mål ska kommissionen 
och nämnden sträva efter att undvika 
onödig värdeförstörelse och att minimera 
rekonstruktionskostnaden.

I arbetet med att uppnå dessa mål ska 
kommissionen och nämnden sträva efter att 
minimera rekonstruktionskostnaden och 
agera i allmänintresset snarare än i 
aktieägarnas och borgenärernas intresse. 

Or. en

Ändringsförslag 427
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå dessa mål ska kommissionen 
och nämnden sträva efter att undvika 
onödig värdeförstörelse och att minimera 
rekonstruktionskostnaden.

För att uppnå dessa mål ska nämnden 
sträva efter att undvika onödig 
värdeförstörelse och att minimera 
rekonstruktionskostnaden utan att direkt 
eller indirekt diskriminera någon 
medlemsstat eller grupp av medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 428
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå dessa mål ska kommissionen
och nämnden sträva efter att undvika 
onödig värdeförstörelse och att minimera 
rekonstruktionskostnaden.

För att uppnå dessa mål ska nämnden 
sträva efter att undvika onödig 
värdeförstörelse och att minimera 
rekonstruktionskostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 429
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska göra en lämplig 
avvägning mellan målen enligt punkt 2, 
alltefter det enskilda fallets natur och 
omständigheter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 430
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska göra en lämplig 
avvägning mellan målen enligt punkt 2, 
alltefter det enskilda fallets natur och 
omständigheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 431
Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska göra en lämplig 
avvägning mellan målen enligt punkt 2, 
alltefter det enskilda fallets natur och 
omständigheter.

3. Kommissionen och nämnden ska göra 
en lämplig avvägning mellan målen enligt 
punkt 2, alltefter det enskilda fallets natur 
och omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 432
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska göra en lämplig 
avvägning mellan målen enligt punkt 2, 
alltefter det enskilda fallets natur och 
omständigheter.

3. Nämnden och kommissionen ska göra 
en lämplig avvägning mellan målen enligt 
punkt 2, alltefter det enskilda fallets natur 
och omständigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 433
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska göra en lämplig 
avvägning mellan målen enligt punkt 2, 
alltefter det enskilda fallets natur och 
omständigheter.

3. Nämnden och kommissionen ska göra 
en lämplig avvägning mellan målen enligt 
punkt 2, alltefter det enskilda fallets natur 
och omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 434
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de följer rekonstruktionsförfarandet 
enligt artikel 16 ska kommissionen och
nämnden vidta alla lämpliga åtgärder för 
att trygga att rekonstruktionsinsatser följer 
följande principer:

1. När den följer 
rekonstruktionsförfarandet enligt artikel 16 
ska nämnden vidta alla lämpliga åtgärder 
för att trygga att rekonstruktionsinsatser 
följer principerna i artikel 29 i direktivet 
om återhämtning och rekonstruktion [ ].

Or. en

Motivering

De allmänna rekonstruktionsprinciperna fastställs i direktivet om återhämtning och 
rekonstruktion. Det är därför onödigt att införa texten från det direktivet i den här artikeln.

Ändringsförslag 435
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de följer rekonstruktionsförfarandet 
enligt artikel 16 ska kommissionen och
nämnden vidta alla lämpliga åtgärder för 
att trygga att rekonstruktionsinsatser följer 
följande principer:

1. När den följer 
rekonstruktionsförfarandet enligt artikel 16 
ska nämnden vidta alla lämpliga åtgärder 
för att trygga att rekonstruktionsinsatser 
följer de principer som fastställs i 
direktivet om återhämtning och 
rekonstruktion (BRRD).

Or. en

Ändringsförslag 436
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de följer rekonstruktionsförfarandet 
enligt artikel 16 ska kommissionen och 
nämnden vidta alla lämpliga åtgärder för 
att trygga att rekonstruktionsinsatser följer 
följande principer:

1. När de följer rekonstruktionsförfarandet 
enligt artikel 16 ska de behöriga nationella 
myndigheterna och nämnden vidta alla 
lämpliga åtgärder för att trygga att 
rekonstruktionsinsatser följer följande 
principer:

Or. en

Ändringsförslag 437
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Institutets aktieägare ska bära de 
första förlusterna under 
rekonstruktionen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 438
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Institutets aktieägare ska bära de 
första förlusterna under 
rekonstruktionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 439
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Institutets borgenärer ska under 
rekonstruktionen bära förluster efter 
aktieägarna och i enlighet med deras 
fordringars prioritetsordning enligt 
artikel 15.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 440
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Institutets borgenärer ska under 
rekonstruktionen bära förluster efter 
aktieägarna och i enlighet med deras 
fordringars prioritetsordning enligt 

utgår
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artikel 15.

Or. en

Ändringsförslag 441
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Under rekonstruktionen ska institutets 
ledning ersättas, utom när en helt eller 
delvis bevarad ledning, med hänsyn till 
omständigheterna bedöms vara nödvändig 
för att uppnå rekonstruktionsmålen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 442
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Under rekonstruktionen ska institutets 
ledning ersättas, utom när en helt eller 
delvis bevarad ledning, med hänsyn till 
omständigheterna bedöms vara nödvändig 
för att uppnå rekonstruktionsmålen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 443
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) I laga ordning ska enskilda och 
enheter ställas till svars för institutets 
obestånd i enlighet med sitt ansvar enligt 
nationell lagstiftning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 444
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) I laga ordning ska enskilda och 
enheter ställas till svars för institutets 
obestånd i enlighet med sitt ansvar enligt 
nationell lagstiftning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 445
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Borgenärer med samma förmånsrätt 
ska behandlas lika.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 446
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Borgenärer med samma förmånsrätt 
ska behandlas lika.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 447
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Ingen borgenär ska åsamkas större 
förluster än om enheten enligt artikel 2 
hade avvecklats genom normala 
insolvensförfaranden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 448
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Ingen borgenär ska åsamkas större 
förluster än om enheten enligt artikel 2 
hade avvecklats genom normala 
insolvensförfaranden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 449
Sławomir Nitras
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Ledningen för institutet under 
rekonstruktion ska bistå med all hjälp 
som krävs för att uppfylla 
rekonstruktionsmålen.

Or. en

Motivering

Vissa av de principer som fastställs i BRRD-direktivet har inte inbegripits. För att införa 
enhetliga rekonstruktionsförfaranden för hela den inre marknaden är det önskvärt att i största 
möjliga utsträckning garantera överensstämmelse med BRRD-direktivet.

Ändringsförslag 450
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fb) Det ska göras en utredning av 
orsakerna till, och vem som är ansvarig 
för, att institutet under rekonstruktion har 
kommit på obestånd.

Or. en

Motivering

Vissa av de principer som fastställs i BRRD-direktivet har inte inbegripits. För att införa 
enhetliga rekonstruktionsförfaranden för hela den inre marknaden är det önskvärt att i största 
möjliga utsträckning garantera överensstämmelse med BRRD-direktivet.

Ändringsförslag 451
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led fc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fc) Insättares fordringar skyddas på ett 
tillfredsställande sätt.

Or. en

Motivering

Vissa av de principer som fastställs i BRRD-direktivet har inte inbegripits. För att införa 
enhetliga rekonstruktionsförfaranden för hela den inre marknaden är det önskvärt att i största 
möjliga utsträckning garantera överensstämmelse med BRRD-direktivet.

Ändringsförslag 452
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led fd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fd) Rekonstruktionsåtgärder ska vidtas i 
enlighet med skyddsåtgärderna i 
direktiv [ ].

Or. en

Motivering

Vissa av de principer som fastställs i BRRD-direktivet har inte inbegripits. För att införa 
enhetliga rekonstruktionsförfaranden för hela den inre marknaden är det önskvärt att i största 
möjliga utsträckning garantera överensstämmelse med BRRD-direktivet.

Ändringsförslag 453
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om institutet är en koncernenhet, ska i 
förekommande fall kommissionen och 
nämnden använda 

utgår
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rekonstruktionsverktygen och utöva 
rekonstruktionsbefogenheterna så att det 
minimerar inverkan på andra 
koncernenheter och på koncernen som 
helhet samt minimerar de negativa 
effekterna på den finansiella stabiliteten i 
unionen och särskilt i de länder där 
koncernen är verksam.

Or. en

Ändringsförslag 454
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om institutet är en koncernenhet, ska i 
förekommande fall kommissionen och 
nämnden använda 
rekonstruktionsverktygen och utöva 
rekonstruktionsbefogenheterna så att det 
minimerar inverkan på andra 
koncernenheter och på koncernen som 
helhet samt minimerar de negativa 
effekterna på den finansiella stabiliteten i 
unionen och särskilt i de länder där 
koncernen är verksam.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 455
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om institutet är en koncernenhet, ska i 
förekommande fall kommissionen och 
nämnden använda 

2. Om institutet är en koncernenhet, ska i 
förekommande fall de behöriga nationella 
myndigheterna och nämnden använda 
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rekonstruktionsverktygen och utöva 
rekonstruktionsbefogenheterna så att det 
minimerar inverkan på andra 
koncernenheter och på koncernen som 
helhet samt minimerar de negativa 
effekterna på den finansiella stabiliteten i 
unionen och särskilt i de länder där 
koncernen är verksam.

rekonstruktionsverktygen och utöva 
rekonstruktionsbefogenheterna så att det 
minimerar inverkan på andra 
koncernenheter och på koncernen som 
helhet samt minimerar de negativa 
effekterna på den finansiella stabiliteten i 
unionen och särskilt i de länder där 
koncernen är verksam.

Or. en

Ändringsförslag 456
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om institutet är en koncernenhet, ska i 
förekommande fall kommissionen och 
nämnden använda 
rekonstruktionsverktygen och utöva 
rekonstruktionsbefogenheterna så att det 
minimerar inverkan på andra 
koncernenheter och på koncernen som 
helhet samt minimerar de negativa 
effekterna på den finansiella stabiliteten i 
unionen och särskilt i de länder där 
koncernen är verksam.

2. Om institutet är en koncernenhet, ska i 
förekommande fall kommissionen och 
nämnden använda 
rekonstruktionsverktygen och utöva 
rekonstruktionsbefogenheterna så att det 
minimerar inverkan på andra 
koncernenheter och på koncernen som 
helhet samt minimerar de negativa 
effekterna på den finansiella, ekonomiska 
och sociala stabiliteten i unionen och 
särskilt i de länder där koncernen är 
verksam.

Or. en

Motivering

Innan den fattar ett beslut bör kommissionen – liksom nämnden när den utfärdar en 
rekommendation till kommissionen – fullt ut överväga och ta hänsyn till de negativa 
effekterna på realekonomin och den sociala situationen i varje medlemsstat där en koncern är 
verksam. Framför allt bör man beakta den roll som ett dotterbolag eller en filial spelar i 
egenskap av kreditgivare till fysiska personer och små och medelstora företag, men även för 
sysselsättningen.

Ändringsförslag 457
Herbert Dorfmann
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om institutet tillhör ett institutionellt 
skyddssystem ska nämnden använda 
rekonstruktionsverktygen och utöva 
rekonstruktionsbefogenheterna endast om 
det institutionella skyddssystemet inte kan 
förhindra att ett institut i en medlemsstat 
hamnar på obestånd.

Or. en

Ändringsförslag 458
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om försäljningsverktyget, 
broinstitutverktyget eller 
avskiljandeverktyget tillämpas på en enhet 
enligt artikel 2, ska den enheten anses 
vara föremål för konkursförfarande eller 
motsvarande insolvensförfarande i den 
mening som avses i artikel 5.1 i 
direktiv 2001/23/EG22.

utgår

__________________
22 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 
12 mars 2001 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd 
för arbetstagares rättigheter vid 
överlåtelse av företag, verksamheter eller 
delar av företag eller verksamheter 
(EGT L 82, 22.3.2001, s. 16).

Or. en
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Ändringsförslag 459
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om försäljningsverktyget, 
broinstitutverktyget eller 
avskiljandeverktyget tillämpas på en enhet 
enligt artikel 2, ska den enheten anses 
vara föremål för konkursförfarande eller 
motsvarande insolvensförfarande i den 
mening som avses i artikel 5.1 i 
direktiv 2001/23/EG22.

utgår

__________________
22 Rådets direktiv 2001/23/EG av den 
12 mars 2001 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd 
för arbetstagares rättigheter vid 
överlåtelse av företag, verksamheter eller 
delar av företag eller verksamheter 
(EGT L 82, 22.3.2001, s. 16).

Or. en

Ändringsförslag 460
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska vidta en 
rekonstruktionsåtgärd på ett finansinstitut, 
om villkoren enligt artikel 16.2 uppfylls 
både för finansinstitutet och moderbolaget.

1. ECB ska inleda en 
rekonstruktionsåtgärd på ett finansinstitut, 
om villkoren enligt artikel 16.2 uppfylls, 
och i enlighet med artikel 28 i direktivet 
om återhämtning och rekonstruktion [ ],
både för finansinstitutet och moderbolaget.

Or. en
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Motivering

Rekonstruktionen av finansinstitut och moderbolag fastställs i BRRD-direktivet och det är 
därför onödigt att införa texten från det direktivet i den här artikeln.

Ändringsförslag 461
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska vidta en 
rekonstruktionsåtgärd på ett finansinstitut, 
om villkoren enligt artikel 16.2 uppfylls 
både för finansinstitutet och moderbolaget.

1. Nämnden ska vidta en 
rekonstruktionsåtgärd på ett finansinstitut, 
om de villkor som fastställs i direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion uppfylls 
både för finansinstitutet och moderbolaget.

Or. en

Ändringsförslag 462
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska vidta en 
rekonstruktionsåtgärd på ett finansinstitut, 
om villkoren enligt artikel 16.2 uppfylls 
både för finansinstitutet och moderbolaget.

1. De behöriga nationella myndigheterna
ska vidta en rekonstruktionsåtgärd på ett 
finansinstitut, om villkoren enligt 
artikel 16.2 uppfylls både för 
finansinstitutet och moderbolaget.

Or. en

Ändringsförslag 463
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska vidta en 
rekonstruktionsåtgärd på ett finansinstitut, 
om villkoren enligt artikel 16.2 uppfylls 
både för finansinstitutet och moderbolaget.

1. Kommissionen ska, på grundval av ett 
förslag till beslut från nämnden, vidta en 
rekonstruktionsåtgärd på ett finansinstitut, 
om villkoren enligt artikel 16.2 uppfylls 
både för finansinstitutet och moderbolaget.

Or. en

Ändringsförslag 464
Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska vidta en 
rekonstruktionsåtgärd på ett finansinstitut, 
om villkoren enligt artikel 16.2 uppfylls 
både för finansinstitutet och moderbolaget.

1. Kommissionen och nämnden ska vidta 
en rekonstruktionsåtgärd på ett 
finansinstitut, om villkoren enligt 
artikel 16.2 uppfylls både för 
finansinstitutet och moderbolaget.

Or. en

Ändringsförslag 465
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vidta en 
rekonstruktionsåtgärd gentemot ett 
moderbolag enligt artikel 2 b, om 
villkoren enligt artikel 16.2 uppfylls både 
för moderbolaget och ett eller flera 
dotterbolag som är institut.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 466
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vidta en 
rekonstruktionsåtgärd gentemot ett 
moderbolag enligt artikel 2 b, om villkoren 
enligt artikel 16.2 uppfylls både för 
moderbolaget och ett eller flera dotterbolag 
som är institut.

2. Nämnden ska vidta en 
rekonstruktionsåtgärd gentemot ett 
moderbolag enligt artikel 2 b, om de 
villkor som fastställs i direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion uppfylls 
både för moderbolaget och ett eller flera 
dotterbolag som är institut.

Or. en

Ändringsförslag 467
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vidta en 
rekonstruktionsåtgärd gentemot ett 
moderbolag enligt artikel 2 b, om villkoren 
enligt artikel 16.2 uppfylls både för 
moderbolaget och ett eller flera dotterbolag 
som är institut.

2. De behöriga nationella myndigheterna
ska vidta en rekonstruktionsåtgärd 
gentemot ett moderbolag enligt artikel 2 b, 
om villkoren enligt artikel 16.2 uppfylls 
både för moderbolaget och ett eller flera 
dotterbolag som är institut.

Or. en

Ändringsförslag 468
Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vidta en 
rekonstruktionsåtgärd gentemot ett 
moderbolag enligt artikel 2 b, om villkoren 
enligt artikel 16.2 uppfylls både för 
moderbolaget och ett eller flera dotterbolag 
som är institut.

2. Kommissionen och nämnden ska vidta 
en rekonstruktionsåtgärd gentemot ett 
moderbolag enligt artikel 2 b, om villkoren 
enligt artikel 16.2 uppfylls både för 
moderbolaget och ett eller flera dotterbolag 
som är institut.

Or. en

Ändringsförslag 469
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 och trots 
att ett moderbolag inte uppfyller villkoren 
enligt artikel 16.2, får kommissionen vidta 
rekonstruktionsåtgärder på moderbolaget 
om ett eller flera av de dotterbolag som är 
institut uppfyller villkoren enligt 
artikel 16.2 och åtgärder på det 
moderbolaget krävs för att avveckla ett 
eller flera dotterföretag som är institut 
eller för att rekonstruera hela koncernen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 470
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 och trots 
att ett moderbolag inte uppfyller villkoren 
enligt artikel 16.2, får kommissionen vidta 

utgår
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rekonstruktionsåtgärder på moderbolaget 
om ett eller flera av de dotterbolag som är 
institut uppfyller villkoren enligt 
artikel 16.2 och åtgärder på det 
moderbolaget krävs för att avveckla ett 
eller flera dotterföretag som är institut 
eller för att rekonstruera hela koncernen.

Or. en

Ändringsförslag 471
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 och trots 
att ett moderbolag inte uppfyller villkoren 
enligt artikel 16.2, får kommissionen vidta 
rekonstruktionsåtgärder på moderbolaget 
om ett eller flera av de dotterbolag som är 
institut uppfyller villkoren enligt 
artikel 16.2 och åtgärder på det 
moderbolaget krävs för att avveckla ett 
eller flera dotterföretag som är institut eller 
för att rekonstruera hela koncernen.

3. Genom undantag från punkt 2 och trots 
att ett moderbolag inte uppfyller villkoren 
enligt artikel 16.2, får de behöriga 
nationella myndigheterna vidta 
rekonstruktionsåtgärder på moderbolaget 
om ett eller flera av de dotterbolag som är 
institut uppfyller villkoren enligt 
artikel 16.2 och åtgärder på det 
moderbolaget krävs för att avveckla ett 
eller flera dotterföretag som är institut eller 
för att rekonstruera hela koncernen.

Or. en

Ändringsförslag 472
Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 och trots 
att ett moderbolag inte uppfyller villkoren 
enligt artikel 16.2, får kommissionen vidta 
rekonstruktionsåtgärder på moderbolaget 

3. Genom undantag från punkt 2 och trots 
att ett moderbolag inte uppfyller villkoren 
enligt artikel 16.2, får kommissionen och 
nämnden vidta rekonstruktionsåtgärder på 
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om ett eller flera av de dotterbolag som är 
institut uppfyller villkoren enligt 
artikel 16.2 och åtgärder på det 
moderbolaget krävs för att avveckla ett 
eller flera dotterföretag som är institut eller 
för att rekonstruera hela koncernen.

moderbolaget om ett eller flera av de 
dotterbolag som är institut uppfyller 
villkoren enligt artikel 16.2 och åtgärder på 
det moderbolaget krävs för att avveckla ett 
eller flera dotterföretag som är institut eller 
för att rekonstruera hela koncernen.

Or. en

Ändringsförslag 473
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den använder 
skuldnedskrivningsverktyget på ett institut 
under rekonstruktion – och utan 
påverkan på från verktyget exkluderade 
skulder enligt artikel 24.3 – ska 
kommissionen fatta beslut om, och 
nämnden och de deltagande 
medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter ska utöva 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna på 
fordringar med en omvänd 
prioritetsordning jämfört med följande 
ordning för normala 
insolvensförfaranden:

Medlemsstaterna ska se till att 
rekonstruktionsmyndigheterna när de 
använder skuldnedskrivningsverktyget
utövar sina nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheter i enlighet med 
de krav som fastställs i artikel 43 i 
direktivet om inrättande av en ram för 
återhämtning och rekonstruktion av 
kreditinstitut och värdepappersföretag.

Or. de

Ändringsförslag 474
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den använder När den använder 
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skuldnedskrivningsverktyget på ett institut 
under rekonstruktion – och utan påverkan 
på från verktyget exkluderade skulder 
enligt artikel 24.3 – ska kommissionen 
fatta beslut om, och nämnden och de 
deltagande medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter ska utöva 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna på 
fordringar med en omvänd 
prioritetsordning jämfört med följande 
ordning för normala 
insolvensförfaranden:

skuldnedskrivningsverktyget på ett institut 
under rekonstruktion – och utan påverkan 
på från verktyget exkluderade skulder 
enligt artikel 24.3 – ska nämnden och de 
deltagande medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter utöva 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna i enlighet 
med artikel 43 i direktiv [ ] om inrättande 
av en ram för återhämtning och 
rekonstruktion av kreditinstitut och 
värdepappersföretag:

Or. en

Ändringsförslag 475
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den använder 
skuldnedskrivningsverktyget på ett institut 
under rekonstruktion – och utan påverkan 
på från verktyget exkluderade skulder 
enligt artikel 24.3 – ska kommissionen 
fatta beslut om, och nämnden och de 
deltagande medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter ska utöva 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna på fordringar 
med en omvänd prioritetsordning jämfört 
med följande ordning för normala 
insolvensförfaranden:

När de använder 
skuldnedskrivningsverktyget på ett institut 
under rekonstruktion – och utan påverkan 
på från verktyget exkluderade skulder 
enligt artikel 24.3 – ska nämnden och de 
deltagande medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter utöva 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna i enlighet 
med artikel 43 i direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion [ ].

Or. en

Motivering

Prioritetsordningen fastställs i direktivet om återhämtning och rekonstruktion och det är 
därför onödigt att införa den texten i den här artikeln.
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Ändringsförslag 476
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den använder 
skuldnedskrivningsverktyget på ett institut 
under rekonstruktion – och utan påverkan 
på från verktyget exkluderade skulder 
enligt artikel 24.3 – ska kommissionen 
fatta beslut om, och nämnden och de 
deltagande medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter ska utöva 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna på fordringar 
med en omvänd prioritetsordning jämfört 
med följande ordning för normala 
insolvensförfaranden:

När den använder 
skuldnedskrivningsverktyget på ett institut 
under rekonstruktion ska nämnden och de 
deltagande medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter utöva 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna på fordringar 
enligt den ordning som fastställs i 
direktivet om återhämtning och 
rekonstruktion.

Or. en

Ändringsförslag 477
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den använder 
skuldnedskrivningsverktyget på ett institut 
under rekonstruktion – och utan påverkan 
på från verktyget exkluderade skulder 
enligt artikel 24.3 – ska kommissionen
fatta beslut om, och nämnden och de 
deltagande medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter ska utöva 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna på fordringar 
med en omvänd prioritetsordning jämfört 
med följande ordning för normala 
insolvensförfaranden:

När de använder 
skuldnedskrivningsverktyget på ett institut 
under rekonstruktion – och utan påverkan 
på från verktyget exkluderade skulder 
enligt artikel 24.3 – ska de behöriga 
nationella myndigheterna fatta beslut om, 
och nämnden och de deltagande 
medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter ska utöva 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna i enlighet 
med artikel 43 i direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion.
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Or. en

Ändringsförslag 478
Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den använder 
skuldnedskrivningsverktyget på ett institut 
under rekonstruktion – och utan påverkan 
på från verktyget exkluderade skulder 
enligt artikel 24.3 – ska kommissionen 
fatta beslut om, och nämnden och de 
deltagande medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter ska utöva 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna på fordringar 
med en omvänd prioritetsordning jämfört 
med följande ordning för normala 
insolvensförfaranden:

När de använder 
skuldnedskrivningsverktyget på ett institut 
under rekonstruktion – och utan påverkan 
på från verktyget exkluderade skulder 
enligt artikel 24.3 – ska kommissionen och 
nämnden fatta beslut om, och nämnden 
och de deltagande medlemsstaternas 
nationella rekonstruktionsmyndigheter ska 
utöva nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna på fordringar 
med en omvänd prioritetsordning jämfört 
med följande ordning för normala 
insolvensförfaranden:

Or. en

Ändringsförslag 479
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den använder 
skuldnedskrivningsverktyget på ett institut 
under rekonstruktion – och utan påverkan 
på från verktyget exkluderade skulder 
enligt artikel 24.3 – ska kommissionen 
fatta beslut om, och nämnden och de 
deltagande medlemsstaternas nationella 
rekonstruktionsmyndigheter ska utöva 
nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna på fordringar 

När den använder 
skuldnedskrivningsverktyget på ett institut 
under rekonstruktion – och utan påverkan 
på från verktyget exkluderade skulder 
enligt artikel 24.3 – ska kommissionen, på 
grundval av ett förslag till beslut från 
nämnden, fatta beslut om, och nämnden 
och de deltagande medlemsstaternas 
nationella rekonstruktionsmyndigheter ska 
utöva nedskrivnings- och 
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med en omvänd prioritetsordning jämfört 
med följande ordning för normala 
insolvensförfaranden:

konverteringsbefogenheterna på fordringar 
med en omvänd prioritetsordning jämfört 
med följande ordning för normala 
insolvensförfaranden:

Or. en

Ändringsförslag 480
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fordringar med avseende på 
berättigande insättningar och fordringar 
från insättningsgarantisystem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 481
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fordringar med avseende på 
berättigande insättningar och fordringar 
från insättningsgarantisystem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 482
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a



AM\1007249SV.doc 37/160 PE521.793v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fordringar med avseende på 
berättigande insättningar och fordringar 
från insättningsgarantisystem.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 483
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fordringar med avseende på 
berättigande insättningar och fordringar 
från insättningsgarantisystem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 484
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fordringar med avseende på 
berättigande insättningar och fordringar 
från insättningsgarantisystem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 485
Nuno Melo

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fordringar med avseende på
berättigande insättningar och fordringar 
från insättningsgarantisystem.

(a) Berättigande insättningar andra än de 
som undantas enligt artikel 12 d och da.

Or. pt

Ändringsförslag 486
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Fordringar med avseende på 
berättigande insättningar och fordringar 
från insättningsgarantisystem.

(a) Fordringar med avseende på 
berättigande insättningar.

Or. en

Motivering

System för garanti av insättningar bör inte inkluderas i finansieringen av rekonstruktionen.

Ändringsförslag 487
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Oprioriterade fordringar utan 
säkerhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 488
Burkhard Balz
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Oprioriterade fordringar utan 
säkerhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 489
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Oprioriterade fordringar utan 
säkerhet.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 490
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Oprioriterade fordringar utan 
säkerhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 491
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Oprioriterade fordringar utan 
säkerhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 492
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fordringar efterställda andra än de 
som nämns i punkterna d–f.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 493
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fordringar efterställda andra än de 
som nämns i punkterna d–f.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 494
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fordringar efterställda andra än de 
som nämns i punkterna d–f.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 495
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fordringar efterställda andra än de 
som nämns i punkterna d–f.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 496
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Fordringar efterställda andra än de 
som nämns i punkterna d–f.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 497
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Fordringar från styrelsen och den 
högsta ledningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 498
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Fordringar från styrelsen och den 
högsta ledningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 499
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Fordringar från styrelsen och den 
högsta ledningen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 500
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Fordringar från styrelsen och den 
högsta ledningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 501
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Fordringar från styrelsen och den 
högsta ledningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 502
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fordringar med anknytning till 
primärkapital- och 
supplementärkapitalinstrument.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 503
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fordringar med anknytning till 
primärkapital- och 
supplementärkapitalinstrument.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 504
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fordringar med anknytning till 
primärkapital- och 
supplementärkapitalinstrument.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 505
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fordringar med anknytning till 
primärkapital- och 
supplementärkapitalinstrument.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 506
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fordringar med anknytning till 
primärkapital- och 
supplementärkapitalinstrument.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 507
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Fordringar med anknytning till 
kärnprimärkapitalinstrument.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 508
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Fordringar med anknytning till 
kärnprimärkapitalinstrument.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 509
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Fordringar med anknytning till 
kärnprimärkapitalinstrument.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 510
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Fordringar med anknytning till 
kärnprimärkapitalinstrument.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 511
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Fordringar med anknytning till 
kärnprimärkapitalinstrument.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 512
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordningen ska starta med led f och sluta 
med led a.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 513
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordningen ska starta med led f och sluta 
med led a.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 514
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordningen ska starta med led f och sluta 
med led a.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 515
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordningen ska starta med led f och sluta 
med led a.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 516
Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ECB eller en nationell 
rekonstruktionsmyndighet bedömer att 
villkoren enligt punkt 2 a och b uppfylls av 
en enhet enligt artikel 2, ska de omgående 
lämna denna bedömningen till 
kommissionen och nämnden.

1. Om en behörig nationell myndighet, 
däribland ECB, bedömer att villkoren 
enligt punkt 2 a och b uppfylls av en enhet 
enligt artikel 2, ska de omgående lämna 
denna bedömning till kommissionen och 
nämnden.

Den bedömning som avses i föregående 
stycke kan överlämnas när en begäran om 
bedömning har inkommit från nämnden 
eller från en nationell 
rekonstruktionsmyndighet om någon av 
dessa anser att det finns skäl att anse att 
en enhet har kommit på obestånd eller 
sannolikt kommer att göra det.
Den bedömning som avses i det första 
stycket ska överlämnas efter samråd med 
nämnden och den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 517
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ECB eller en nationell 
rekonstruktionsmyndighet bedömer att 
villkoren enligt punkt 2 a och b uppfylls av 
en enhet enligt artikel 2, ska de omgående 
lämna denna bedömningen till 
kommissionen och nämnden.

1. Om ECB har beslutat på eget initiativ 
eller genom meddelande från en nationell 
rekonstruktionsmyndighet att villkoren 
enligt punkt 2 a och b uppfylls av en enhet 
enligt artikel 2, ska den omgående lämna 
detta beslut till kommissionen och 
nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 518
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ECB eller en nationell 
rekonstruktionsmyndighet bedömer att 
villkoren enligt punkt 2 a och b uppfylls av 
en enhet enligt artikel 2, ska de omgående 
lämna denna bedömningen till 
kommissionen och nämnden.

1. Om ECB bedömer att villkoren enligt 
punkt 2 a och b uppfylls av en enhet enligt 
artikel 2, ska den omgående lämna denna 
bedömning till nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 519
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ECB eller en nationell 
rekonstruktionsmyndighet bedömer att 
villkoren enligt punkt 2 a och b uppfylls av 
en enhet enligt artikel 2, ska de omgående 
lämna denna bedömningen till 
kommissionen och nämnden.

1. Om ECB bedömer att villkoren enligt 
punkt 2 a och b uppfylls av en enhet enligt 
artikel 2, ska den omgående lämna denna 
bedömning till kommissionen och 
nämnden.
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Or. en

Ändringsförslag 520
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ECB eller en nationell 
rekonstruktionsmyndighet bedömer att 
villkoren enligt punkt 2 a och b uppfylls av 
en enhet enligt artikel 2, ska de omgående 
lämna denna bedömningen till 
kommissionen och nämnden.

1. Om ECB eller en behörig nationell 
myndighet, enligt definitionen i 
[artikel 2.20 i direktivet om återhämtning 
och rekonstruktion], bedömer att villkoren 
enligt punkt 2 a och b uppfylls av en enhet 
enligt artikel 2, ska de omgående lämna 
denna bedömning till kommissionen och 
nämnden.

Or. nl

Ändringsförslag 521
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ECB eller en nationell 
rekonstruktionsmyndighet bedömer att 
villkoren enligt punkt 2 a och b uppfylls av 
en enhet enligt artikel 2, ska de omgående 
lämna denna bedömningen till 
kommissionen och nämnden.

1. Om ECB eller en nationell 
rekonstruktionsmyndighet, efter att ha 
begärt ett yttrande från ECB, bedömer att 
villkoren enligt punkt 2 a och b uppfylls av 
en enhet enligt artikel 2, ska de omgående 
lämna denna bedömning till kommissionen 
och nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 522
Sari Essayah
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om ECB eller en nationell 
rekonstruktionsmyndighet bedömer att 
villkoren enligt punkt 2 a och b uppfylls av 
en enhet enligt artikel 2, ska de omgående 
lämna denna bedömningen till 
kommissionen och nämnden.

1. Om ECB eller en nationell 
rekonstruktionsmyndighet efter att ha hört 
ECB bedömer att villkoren enligt punkt 2 a 
och b uppfylls av en enhet enligt artikel 2, 
ska de omgående lämna denna bedömning
till kommissionen och nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 523
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Nämnden ska utarbeta och fatta alla 
beslut avseende 
rekonstruktionsförfarandet vid sina 
verkställande möten i enlighet med 
artikel 50.

Or. en

Ändringsförslag 524
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När den mottar ett meddelande enligt 
punkt 1 eller på eget initiativ ska 
nämnden göra en bedömning av om 
följande villkor uppfylls:

2. ECB ska göra en bedömning av om 
följande villkor uppfylls:

Or. en
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Ändringsförslag 525
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När den mottar ett meddelande enligt 
punkt 1 eller på eget initiativ ska nämnden 
göra en bedömning av om följande villkor 
uppfylls:

2. Nämnden eller kommissionen kan 
också begära en bedömning från en 
nationell rekonstruktionsmyndighet eller 
ECB. När den mottar ett meddelande enligt 
punkt 1 ska nämnden göra en bedömning 
för att kontrollera att följande villkor 
uppfylls:

Or. en

Ändringsförslag 526
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När den mottar ett meddelande enligt 
punkt 1 eller på eget initiativ ska nämnden 
göra en bedömning av om följande villkor 
uppfylls:

2. När den mottar ett meddelande enligt 
punkt 1 ska nämnden i sin verkställande 
sammansättning göra en bedömning av 
om följande villkor uppfylls:

Or. en

Ändringsförslag 527
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Enheten har hamnat på obestånd eller (a) Enheten har hamnat på obestånd eller 
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kommer sannolikt att göra det. kommer sannolikt att göra det, särskilt till 
följd av brist på eget kapital eller 
likviditet.

Or. en

Ändringsförslag 528
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om tidpunkten och andra relevanta 
omständigheter gör att det inte finns några 
rimliga utsikter att någon alternativ åtgärd 
inom den privata sektorn eller 
tillsynsåtgärder gentemot enheten kan 
förhindra obestånd inom rimlig tid 
(inbegripet tidigt ingripande, nedskrivning 
eller konvertering av kapitalinstrument i 
enlighet med artikel 14).

(b) Om tidpunkten och andra relevanta 
omständigheter gör att det inte finns några 
rimliga utsikter att någon alternativ åtgärd 
inom den privata sektorn, inbegripet 
åtgärder som vidtagits inom ramen för en 
insättning eller ett instituts garantisystem,
eller tillsynsåtgärder gentemot enheten kan 
förhindra obestånd inom rimlig tid 
(inbegripet tidigt ingripande, nedskrivning 
eller konvertering av kapitalinstrument i 
enlighet med artikel 14) eller en åtgärd för 
att avveckla institutet som vidtagits av de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 529
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om tidpunkten och andra relevanta 
omständigheter gör att det inte finns några 
rimliga utsikter att någon alternativ åtgärd 
inom den privata sektorn eller 
tillsynsåtgärder gentemot enheten kan 
förhindra obestånd inom rimlig tid 

(b) Om tidpunkten och andra relevanta 
omständigheter gör att det inte finns några 
rimliga utsikter att någon alternativ åtgärd 
inom den privata sektorn (inbegripet 
åtgärder från insättningsgarantisystem 
eller institutionella skyddssystem) eller 
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(inbegripet tidigt ingripande, nedskrivning 
eller konvertering av kapitalinstrument i 
enlighet med artikel 14).

tillsynsåtgärder gentemot enheten kan 
förhindra obestånd inom rimlig tid 
(inbegripet tidigt ingripande, nedskrivning 
eller konvertering av kapitalinstrument i 
enlighet med artikel 14).

Or. en

Motivering

Ett uttryckligt omnämnande av åtgärder från insättningsgarantisystem eller institutionella 
skyddssystem som alternativa åtgärder inom den privata sektorn återspeglar artikel 27.1 b i 
den version av BRRD-direktivet som röstades igenom i ECON. Sådana 
solidaritetsmekanismer har visat sig effektiva i vissa medlemsstater och bör därför kunna 
erkännas innan åtgärder vidtas inom den gemensamma rekonstruktionsmekanismen.

Ändringsförslag 530
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om tidpunkten och andra relevanta 
omständigheter gör att det inte finns några 
rimliga utsikter att någon alternativ åtgärd 
inom den privata sektorn eller 
tillsynsåtgärder gentemot enheten kan 
förhindra obestånd inom rimlig tid 
(inbegripet tidigt ingripande, nedskrivning 
eller konvertering av kapitalinstrument i 
enlighet med artikel 14).

(b) Om tidpunkten och andra relevanta 
omständigheter gör att det inte finns några 
rimliga utsikter att någon alternativ åtgärd 
inom den privata sektorn (inbegripet 
åtgärder från insättningsgarantisystem 
eller institutionella skyddssystem) eller 
tillsynsåtgärder gentemot enheten kan 
förhindra obestånd inom rimlig tid 
(inbegripet tidigt ingripande, nedskrivning 
eller konvertering av kapitalinstrument i 
enlighet med artikel 14).

Or. en

Ändringsförslag 531
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om tidpunkten och andra relevanta 
omständigheter gör att det inte finns några 
rimliga utsikter att någon alternativ åtgärd 
inom den privata sektorn eller 
tillsynsåtgärder gentemot enheten kan 
förhindra obestånd inom rimlig tid 
(inbegripet tidigt ingripande, nedskrivning 
eller konvertering av kapitalinstrument i 
enlighet med artikel 14).

(b) Om tidpunkten och andra relevanta 
omständigheter gör att det inte finns några 
rimliga utsikter att ett institutionellt 
skyddssystem, någon alternativ åtgärd inom 
den privata sektorn eller tillsynsåtgärder 
gentemot enheten kan förhindra obestånd 
inom rimlig tid (inbegripet tidigt 
ingripande, nedskrivning eller konvertering 
av kapitalinstrument i enlighet med 
artikel 14).

Or. en

Ändringsförslag 532
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När nämnden gör en sådan 
bedömning på eget initiativ ska 
uppfyllandet av villkoren enligt punkt 2 a 
och b av en enhet enligt artikel 2 bedömas 
i nära samråd och samarbete med ECB 
eller den behöriga nationella 
myndigheten.

Or. nl

Ändringsförslag 533
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. [...] utgår
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Or. en

Motivering

Fastställs i BRRD-direktivet.

Ändringsförslag 534
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Extraordinärt offentligt finansiellt stöd 
krävs, utom när sådant stöd ges i någon av 
följande former för att avhjälpa en allvarlig 
störning i en medlemsstats ekonomi och 
bevara den finansiella stabiliteten:

(d) Offentligt finansiellt stöd krävs, utom 
när sådant stöd ges i någon av följande 
former för att avhjälpa en allvarlig störning 
i en medlemsstats ekonomi och bevara den 
finansiella stabiliteten:

Or. en

Ändringsförslag 535
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Ett tillskott av egna medel eller köp av 
kapitalinstrument till priser och på villkor 
som inte medför fördelar för enheten, om 
ingen av de omständigheter enligt 
punkt 2 a, b eller c eller omständigheterna 
enligt artikel 14 föreligger då det 
offentliga stödet beviljas.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 536
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid tillämpningen av punkt 2 c ska en 
rekonstruktionsåtgärd anses vara av 
allmänt intresse, om den uppfyller och är 
proportionell mot ett eller flera av 
rekonstruktionsmålen enligt artikel 12 och 
en avveckling av enheten genom normala 
insolvensförfaranden inte i samma grad 
skulle uppfylla målen.

4. Vid tillämpningen av punkt 2 c ska en 
rekonstruktionsåtgärd anses vara av 
allmänt intresse, om den uppfyller och är 
proportionell mot ett eller flera av 
rekonstruktionsmålen enligt artikel 12 och 
en avveckling av enheten genom normala 
insolvensförfaranden inte i samma grad 
skulle uppfylla målen. 
Rekonstruktionsverktygen bör därför bara 
tillämpas på systemviktiga institut och om 
det är nödvändigt för att tillgodose det 
allmänna intresset av finansiell stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 537
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om samtliga villkor enligt punkt 2 
uppfylls, ska nämnden rekommendera 
kommissionen att enheten blir föremål för 
rekonstruktion. Rekommendationen ska 
åtminstone innehålla följande:

utgår

(a) Rekommendationen att enheten blir 
föremål för rekonstruktion.
(b) Ramen för rekonstruktionsverktygen 
enligt artikel 19.3.
(c) Ramen för fondens utnyttjande till 
stöd för rekonstruktionsinsatsen i enlighet 
med artikel 71.

Or. en



PE521.793v01-00 58/160 AM\1007249SV.doc

SV

Ändringsförslag 538
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om samtliga villkor enligt punkt 2 
uppfylls, ska nämnden rekommendera 
kommissionen att enheten blir föremål för 
rekonstruktion. Rekommendationen ska 
åtminstone innehålla följande:

5. Om samtliga villkor enligt punkt 2 
uppfylls, ska nämnden besluta att enheten 
ska bli föremål för rekonstruktion. 
Nämnden ska åtminstone fastställa 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 539
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om samtliga villkor enligt punkt 2 
uppfylls, ska nämnden rekommendera 
kommissionen att enheten blir föremål för 
rekonstruktion. Rekommendationen ska 
åtminstone innehålla följande:

5. Om samtliga villkor enligt punkt 2 
uppfylls, ska nämnden rekommendera de 
behöriga nationella myndigheterna att 
enheten blir föremål för rekonstruktion. 
Rekommendationen ska åtminstone 
innehålla följande:

Or. en

Ändringsförslag 540
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om samtliga villkor enligt punkt 2 
uppfylls, ska nämnden rekommendera
kommissionen att enheten blir föremål för 

5. Om samtliga villkor enligt punkt 2 
uppfylls, ska nämnden lägga fram ett 
förslag till beslut för kommissionen om att 
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rekonstruktion. Rekommendationen ska 
åtminstone innehålla följande:

enheten ska bli föremål för rekonstruktion. 
Förslaget till beslut ska åtminstone 
innehålla följande:

Or. en

Ändringsförslag 541
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om samtliga villkor enligt punkt 2 
uppfylls, ska nämnden rekommendera 
kommissionen att enheten blir föremål för 
rekonstruktion. Rekommendationen ska 
åtminstone innehålla följande:

5. När den bedömer att samtliga villkor 
enligt punkt 2 uppfylls, ska nämnden 
rekommendera kommissionen att enheten 
blir föremål för rekonstruktion. 
Rekommendationen ska åtminstone 
innehålla följande:

Or. nl

Ändringsförslag 542
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om samtliga villkor enligt punkt 2 
uppfylls, ska nämnden rekommendera 
kommissionen att enheten blir föremål för 
rekonstruktion. Rekommendationen ska 
åtminstone innehålla följande:

5. Om ett av villkoren enligt punkt 2 
uppfylls, ska nämnden rekommendera 
kommissionen att enheten blir föremål för 
rekonstruktion. Rekommendationen ska 
åtminstone innehålla följande: 

Or. en

Motivering

Rekonstruktionsåtgärderna bör tillämpas så snabbt som möjligt.
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Ändringsförslag 543
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Rekommendationen att enheten blir 
föremål för rekonstruktion.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 544
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ramen för fondens utnyttjande till 
stöd för rekonstruktionsinsatsen i enlighet 
med artikel 71.

utgår

Or. en

Motivering

Utnyttjandet av fonden omfattas inte av tillämpningsområdet för målet om minsta kostnad.

Ändringsförslag 545
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 

utgår
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punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen 
som ska tillämpas på den samt om 
utnyttjandet av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen 
får på eget initiativ besluta att enheten ska 
bli föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 546
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen 
som ska tillämpas på den samt om 
utnyttjandet av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen 
får på eget initiativ besluta att enheten ska 
bli föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte tydligt vad de brådskande omständigheter under vilka kommissionen kan vidta 
denna åtgärd innebär, och inte heller huruvida det är lämpligt att ge kommissionen sådana 
befogenheter.
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Ändringsförslag 547
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen 
som ska tillämpas på den samt om 
utnyttjandet av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen 
får på eget initiativ besluta att enheten ska 
bli föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

utgår

(Detta ändringsförslag gäller hela texten.)

Or. de

Ändringsförslag 548
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen 
som ska tillämpas på den samt om 
utnyttjandet av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen 
får på eget initiativ besluta att enheten ska 

utgår
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bli föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

(Detta ändringsförslag gäller hela texten.)

Or. en

Motivering

Kommissionen ska inte ha någon ledande roll i rekonstruktionsprocessen och ska inte fatta 
något beslut om att ett kreditinstitut ska rekonstrueras. Kommissionen ska inte besluta 
huruvida en enhet ska rekonstrueras eftersom detta skulle vara en överträdelse av dess 
befogenheter.

Ändringsförslag 549
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen som 
ska tillämpas på den samt om utnyttjandet 
av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen 
får på eget initiativ besluta att enheten ska 
bli föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

6. Om alla villkor som fastställs i punkt 2 
uppfylls och med beaktande av hur 
brådskande omständigheterna är i fallet, 
ska ECB på eget initiativ eller, i 
förekommande fall, med beaktande av 
nämndens rekommendation, besluta om 
enheten ska bli föremål för rekonstruktion. 
Nämnden ska besluta om ramarna för 
rekonstruktionsverktygen som ska 
tillämpas på den berörda enheten samt om 
utnyttjandet av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen.

Or. en

Motivering

Enligt ECON-utskottets ståndpunkt om direktivet om inrättande av en ram för återhämtning 
och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag ska den behöriga myndigheten 
utlösa rekonstruktionen (inom den gemensamma tillsynsmekanismen är det alltså ECB).
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Ändringsförslag 550
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen som 
ska tillämpas på den samt om utnyttjandet 
av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen får 
på eget initiativ besluta att enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

6. Efter mottagandet av förslaget till 
beslut från nämnden, ska kommissionen 
fatta beslut om antagandet av förslaget till 
beslut och om ramarna för 
rekonstruktionsverktygen som ska 
tillämpas på den berörda enheten samt, i 
förekommande fall, om utnyttjandet av 
fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen får 
begära att nämnden reviderar sitt förslag 
till beslut.

Or. en

Ändringsförslag 551
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen som 
ska tillämpas på den samt om utnyttjandet 
av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen får 
på eget initiativ besluta att enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, om alla 

6. På grundval av nämndens 
rekommendation enligt punkt 5 och, i 
förekommande fall, med beaktande av 
meddelandet enligt punkt 1, ska 
kommissionen fastställa om villkoren i 
punk 2 c uppfylls och utifrån detta besluta 
om enheten ska bli föremål för 
rekonstruktion. När det gäller de villkor 
som avses i punkt 2 a och b, ska 
kommissionen delta i nämndens 
bedömning av hur de uppfylls och, i 
förekommande fall, den bedömning som 
görs av ECB och behöriga nationella 
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villkoren enligt punkt 2 uppfylls. myndigheten enligt punkt 1. På grundval 
av nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, ska kommissionen därefter 
besluta om ramarna för 
rekonstruktionsverktygen som ska 
tillämpas på den berörda enheten samt 
ramarna för utnyttjandet av fonden för att 
stödja rekonstruktionsinsatsen. 

Om kommissionen har för avsikt att 
förkasta nämndens rekommendation eller 
anta den i en ändrad form, ska den 
återsända rekommendationen till 
nämnden och ange skälen till att den 
förkastas eller, i förekommande fall, till 
de föreslagna ändringarna.
Kommissionen kan fastställa en frist för 
nämnden för att ändra sin ursprungliga 
rekommendation i ljuset av de ändringar 
som föreslagits av kommissionen och på 
nytt lägga fram den för kommissionen. 
Om nämnden, när den frist som fastställts 
av kommissionen löper ut, inte har lagt 
fram någon ändrad rekommendation eller 
har lagt fram en ändrad rekommendation 
som inte överensstämmer med 
kommissionen föreslagna ändringar, kan 
kommissionen fatta beslut enligt första 
delen av punkt 6 med de ändringar den 
anser relevanta eller förkasta 
rekommendationen. Utom under 
vederbörligen motiverade brådskande 
omständigheter, ska nämnden ha minst 
fem arbetsdagar för att behandla 
kommissionens föreslagna ändringar. 
När den mottar ett meddelande enligt 
punkt 1, kan kommissionen fastställa en 
frist för nämnden för utfärdandet av en 
rekommendation enligt punkt 5. Om 
nämnden inte utfärdar en 
rekommendation inom denna frist, kan 
kommissionen besluta på eget initiativ 
enligt första delen av punkt 6.

Or. nl
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Ändringsförslag 552
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska
kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen som 
ska tillämpas på den samt om utnyttjandet 
av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen 
får på eget initiativ besluta att enheten ska 
bli föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

6. Kommissionen ska i enlighet med den 
rekommendation som utfärdats av 
nämnden enligt punkt 5 i denna artikel, 
besluta om enheten ska bli föremål för 
rekonstruktion, och om ramarna för 
rekonstruktionsverktygen som ska 
tillämpas på den samt om utnyttjandet av 
fonden för att stödja en 
rekonstruktionsinsats. Om kommissionen 
har för avsikt att inte anta en 
rekommendation som utfärdats av 
nämnden eller att anta den med 
ändringar, ska den sända tillbaka 
rekommendationen till nämnden med en 
förklaring till varför den har för avsikt att 
inte anta den eller, i förekommande fall, 
varför den har för avsikt att ändra den.
Kommissionen kan fastställa en frist 
under vilken nämnden för att ändra sin 
ursprungliga rekommendation på 
grundval av de ändringar som föreslagits 
av kommissionen och på nytt lägga fram 
den för kommissionen. Utom i 
vederbörligen motiverade brådskande fall, 
ska nämnden ha minst fem arbetsdagar 
för att behandla kommissionens 
föreslagna ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 553
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska
kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen som 
ska tillämpas på den samt om utnyttjandet 
av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen 
får på eget initiativ besluta att enheten ska 
bli föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

6. Kommissionen ska i enlighet med den 
rekommendation som utfärdats av 
nämnden enligt punkt 5, och efter samråd 
med ECB och de behöriga nationella 
myndigheterna, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen som 
ska tillämpas på den samt om utnyttjandet 
av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen.

Or. en

Ändringsförslag 554
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen som 
ska tillämpas på den samt om utnyttjandet 
av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen får 
på eget initiativ besluta att enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen som 
ska tillämpas på den samt om utnyttjandet 
av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen får 
på eget initiativ besluta att enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

Or. en
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Ändringsförslag 555
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen 
som ska tillämpas på den samt om 
utnyttjandet av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen 
får på eget initiativ besluta att enheten ska
bli föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen, med beaktande av 
meddelandet enligt punkt 1 eller nämndens 
rekommendation enligt punkt 5, besluta om 
enheten ska bli föremål för rekonstruktion.

Or. en

Motivering

It is not appropriate to provide the Commission with the power to initiate resolution on its 
own, without recommendation from the Board, since the Board is going to be the authority 
with comprehensive expertise, responsible for drawing up resolution plans and participating 
in ongoing supervision of the banking sector. Providing the Commission with a powers is 
particularly controversial in the case envisaged in Article 16 (7), as winding down of an 
entity under national insolvency law triggers directly the DGS (in its pay-box function) and 
may in consequence impinge fiscal responsibilities of a Member State where the entity is 
present.

Ändringsförslag 556
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
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kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen som 
ska tillämpas på den samt om utnyttjandet 
av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen får 
på eget initiativ besluta att enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen som 
ska tillämpas på den samt om utnyttjandet 
av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Om
kommissionen har för avsikt att inte anta 
en rekommendation som utfärdats av 
nämnden eller att anta den med 
ändringar, ska den sända tillbaka 
rekommendationen till nämnden med en 
förklaring till varför den har för avsikt att 
inte anta den eller, i förekommande fall, 
varför den har för avsikt att ändra den.
Kommissionen kan fastställa en frist 
under vilken nämnden för att ändra sin 
ursprungliga rekommendation på 
grundval av de ändringar som föreslagits 
av kommissionen och på nytt lägga fram 
den för kommissionen. Om nämnden, när 
den frist som fastställts av kommissionen 
löper ut, inte har lagt fram någon ändrad 
rekommendation eller har lagt fram en 
ändrad rekommendation som inte 
formulerats i överensstämmer med 
kommissionen föreslagna ändringar, kan 
kommissionen fatta beslut enligt 
ovanstående punkt med de ändringar den 
anser relevanta eller förkasta 
rekommendationen. 

Or. en

Ändringsförslag 557
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska de 
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kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen som 
ska tillämpas på den samt om utnyttjandet 
av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen får 
på eget initiativ besluta att enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

nationella behöriga myndigheterna på 
eget initiativ, med beaktande av 
meddelandet enligt punkt 1 eller nämndens 
rekommendation enligt punkt 5, besluta om 
enheten ska bli föremål för rekonstruktion, 
och om ramarna för 
rekonstruktionsverktygen som ska 
tillämpas på den samt om utnyttjandet av 
fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. De behöriga 
nationella myndigheterna får på eget 
initiativ besluta att enheten ska bli föremål 
för rekonstruktion, om alla villkoren enligt 
punkt 2 uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 558
Sylvie Goulard

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen som 
ska tillämpas på den samt om utnyttjandet 
av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen får 
på eget initiativ besluta att enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls.

6. Med beaktande av hur brådskande 
omständigheterna är i fallet, ska 
kommissionen på eget initiativ, med 
beaktande av meddelandet enligt punkt 1 
eller nämndens rekommendation enligt 
punkt 5, besluta om enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, och om 
ramarna för rekonstruktionsverktygen som 
ska tillämpas på den samt om utnyttjandet 
av fonden för att stödja 
rekonstruktionsinsatsen. Kommissionen får 
på eget initiativ besluta att enheten ska bli 
föremål för rekonstruktion, om alla 
villkoren enligt punkt 2 uppfylls. Utom i 
vederbörligen motiverade brådskande fall, 
ska nämnden ha minst fem arbetsdagar 
för att behandla kommissionens 
föreslagna ändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 559
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionens beslut ska riktas till 
nämnden. Den berörda enheten ska 
avvecklas i enlighet med nationell 
insolvenslagstiftning, om kommissionen 
beslutar att enheten inte ska bli föremål för 
rekonstruktion, eftersom villkoret enligt 
punkt 2 c inte uppfylls.

7. Kommissionens beslut ska riktas till 
nämnden. Om kommissionen, efter samråd 
med ECB och de behöriga nationella 
myndigheterna, har för avsikt att besluta 
att enheten inte ska bli föremål för 
rekonstruktion, eftersom villkoret enligt 
punkt 2 c inte uppfylls, ska den höra den 
nationella rekonstruktionsmyndigheten i 
den deltagande medlemsstaten där den 
berörda enheten är etablerad. I de fall där 
den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten anser att 
kommissionens förslag till beslut och den 
eventuella avvecklingen i enlighet med 
nationell insolvenslagstiftning skulle få 
negativa materiella konsekvenser för den 
finansiella stabiliteten, ekonomin eller det 
sociala systemet, ska den vederbörligen 
framföra sina invändningar till 
kommissionen och i detalj förklara de 
skador detta beslut kan komma att orsaka.
Den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten ska föreslå 
alternativa lösningar. Kommissionen ska 
vederbörligen beakta de argument och 
alternativa lösningar som förs fram av 
den nationella 
rekonstrutkionsmyndigheten. Om 
kommissionen fastställer i ett motiverat 
beslut att enheten inte ska bli föremål för 
rekonstruktion, ska den berörda enheten 
avvecklas i enlighet med nationell 
insolvenslagstiftning.

Or. en
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Motivering

Alla kommissionen beslut, särskilt beslut som fattats på eget initiativ, om att avveckla en bank 
får ekonomiska och sociala konsekvenser (t.ex. på sysselsättningen, för allmänheten och 
spridningseffekter för små och medelstora företag)i en medlemsstat. Sådana beslut får också 
konsekvenser för de nationella insättningsgarantisystemen och i slutändan för de offentliga 
finanserna (i ljuset av den implicita statliga garanti som föreskrivs i direktivet om system för 
garanti av insättningar). Besluten kan därför inte fattas på kommissionens eget initiativ, utan 
måste fattas i nära samarbete med den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 560
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionens beslut ska riktas till 
nämnden. Den berörda enheten ska 
avvecklas i enlighet med nationell 
insolvenslagstiftning, om kommissionen
beslutar att enheten inte ska bli föremål för 
rekonstruktion, eftersom villkoret enligt 
punkt 2 c inte uppfylls.

7. ECB:s och nämndens beslut ska riktas 
till de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna. Den 
berörda enheten ska avvecklas i enlighet 
med nationell insolvenslagstiftning, om 
ECB beslutar att enheten inte ska bli 
föremål för rekonstruktion, eftersom 
villkoret enligt punkt 2 c inte uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 561
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionens beslut ska riktas till 
nämnden. Den berörda enheten ska 
avvecklas i enlighet med nationell 
insolvenslagstiftning, om kommissionen
beslutar att enheten inte ska bli föremål för 
rekonstruktion, eftersom villkoret enligt 
punkt 2 c inte uppfylls.

7. Den berörda enheten ska avvecklas i 
enlighet med nationell 
insolvenslagstiftning, om nämnden
beslutar att enheten inte ska bli föremål för 
rekonstruktion, eftersom villkoret enligt 
punkt 2 c inte uppfylls.
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Or. en

Ändringsförslag 562
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionens beslut ska riktas till 
nämnden. Den berörda enheten ska 
avvecklas i enlighet med nationell 
insolvenslagstiftning, om kommissionen 
beslutar att enheten inte ska bli föremål för 
rekonstruktion, eftersom villkoret enligt 
punkt 2 c inte uppfylls.

7. De behöriga nationella myndigheternas
beslut ska riktas till nämnden. Den berörda 
enheten ska avvecklas i enlighet med 
nationell insolvenslagstiftning, om 
kommissionen beslutar att enheten inte ska 
bli föremål för rekonstruktion, eftersom 
villkoret enligt punkt 2 c inte uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 563
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionens beslut ska riktas till 
nämnden. Den berörda enheten ska 
avvecklas i enlighet med nationell 
insolvenslagstiftning, om kommissionen 
beslutar att enheten inte ska bli föremål för 
rekonstruktion, eftersom villkoret enligt 
punkt 2 c inte uppfylls.

7. Kommissionens beslut ska riktas till 
nämnden. Den berörda enheten ska 
avvecklas genom åtgärder som vidtas 
inom ramen för nationella 
rekonstruktionsmekanismer eller 
nationella insättningsgarantisystem eller i 
enlighet med nationell 
insolvenslagstiftning, om kommissionen 
beslutar att enheten inte ska bli föremål för 
rekonstruktion, eftersom villkoret enligt 
punkt 2 c inte uppfylls.

Or. de
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Ändringsförslag 564
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Om nämnden anser att 
rekonstruktionsåtgärden kräver stöd från 
fonden i enlighet med artikel 71, ska den 
rikta förslaget till beslut enligt punkt 5 till 
rådet. Utöver vad som anges i punkt 5, ska 
detta förslag innehålla en ram för 
användningen av fonden till stöd för 
rekonstruktionsåtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 565
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Kommissionen ska i enlighet med det 
förslag som lagts fram av nämnden enligt 
punkt 8 i denna artikel, besluta om 
enheten ska bli föremål för 
rekonstruktion, och om ramarna för 
rekonstruktionsverktygen som ska 
tillämpas på den. Om rådet har för avsikt 
att inte anta den rekommendation som 
utfärdats av nämnden eller att anta den 
med ändringar, ska det sända tillbaka 
rekommendationen till nämnden med en 
förklaring till varför den har för avsikt att 
inte anta den eller, i förekommande fall, 
varför den har för avsikt att ändra den. 
Rådet kan fastställa en frist under vilken 
nämnden kan ändra sin ursprungliga 
rekommendation på grundval av de 
ändringar som föreslagits av rådet och på 
nytt lägga fram den för rådet. Om 
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nämnden, när den frist som fastställts av 
rådet löper ut, inte har lagt fram någon 
ändrad rekommendation eller har lagt 
fram en ändrad rekommendation som inte 
formulerats i överensstämmer med rådets 
föreslagna ändringar, kan rådet fatta 
beslut enligt ovanstående punkt med de 
ändringar det anser relevanta eller 
förkasta rekommendationen. Rådet ska 
fatta beslut med kvalificerad majoritet 
utan att ta hänsyn till röster från 
ledamöter i rådet som inte är deltagande 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 566
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Inom kommissionens beslutsramar ska 
nämnden besluta om 
rekonstruktionsordningen enligt artikel 20 
och se till att nödvändiga insatser görs för 
att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt artiklarna 
56–64 i detta. Om statligt stöd har 
beviljats, får nämnden bara besluta efter 
kommissionens beslut om detta stöd.

8. Inom kommissionens beslutsramar ska 
nämnden besluta om 
rekonstruktionsordningen enligt artikel 20 
och se till att nödvändiga insatser görs för 
att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt artiklarna 
56–64 i detta. Om statligt stöd har 
beviljats, ska nämnden bara besluta efter 
kommissionens beslut om detta stöd.

Or. en

Ändringsförslag 567
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Inom kommissionens beslutsramar ska
nämnden besluta om 
rekonstruktionsordningen enligt artikel 20 
och se till att nödvändiga insatser görs för 
att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt artiklarna 
56–64 i detta. Om statligt stöd har 
beviljats, får nämnden bara besluta efter 
kommissionens beslut om detta stöd.

8. Nämnden ska besluta om 
rekonstruktionsordningen enligt artikel 20 
och se till att nödvändiga insatser görs för 
att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt artiklarna 
56–64 i detta. Om statligt stöd har 
beviljats, får nämnden bara besluta efter 
kommissionens beslut om detta stöd.

Or. en

Ändringsförslag 568
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Inom kommissionens beslutsramar ska
nämnden besluta om 
rekonstruktionsordningen enligt artikel 20 
och se till att nödvändiga insatser görs för 
att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 

8. Nämnden ska besluta om 
rekonstruktionsordningen enligt artikel 20 
och se till att nödvändiga insatser görs för 
att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
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någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt 
artiklarna 56–64 i detta. Om statligt stöd 
har beviljats, får nämnden bara besluta 
efter kommissionens beslut om detta stöd.

enligt direktiv [], särskilt enligt 
artiklarna 56–64 i detta. Om statligt stöd 
har beviljats, får nämnden bara besluta 
efter kommissionens beslut om detta stöd.

Or. en

Ändringsförslag 569
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Inom kommissionens beslutsramar ska 
nämnden besluta om 
rekonstruktionsordningen enligt artikel 20 
och se till att nödvändiga insatser görs för 
att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt 
artiklarna 56–64 i detta. Om statligt stöd 
har beviljats, får nämnden bara besluta 
efter kommissionens beslut om detta stöd.

8. Inom de nationella behöriga 
myndigheternas beslutsramar ska nämnden 
besluta om rekonstruktionsordningen enligt 
artikel 20 och se till att nödvändiga insatser 
görs för att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt 
artiklarna 56–64 i detta. Om statligt stöd 
har beviljats, får nämnden bara besluta 
efter kommissionens beslut om detta stöd.

Or. en

Ändringsförslag 570
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Inom kommissionens beslutsramar ska 
nämnden besluta om 
rekonstruktionsordningen enligt artikel 20 
och se till att nödvändiga insatser görs för 
att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt artiklarna 
56–64 i detta. Om statligt stöd har 
beviljats, får nämnden bara besluta efter 
kommissionens beslut om detta stöd.

8. Inom kommissionens eller rådets 
beslutsramar ska nämnden besluta om 
rekonstruktionsordningen enligt artikel 20 
och se till att nödvändiga insatser görs för 
att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt artiklarna 
56–64 i detta. Om statligt stöd har 
beviljats, får nämnden bara besluta efter 
kommissionens beslut om detta stöd.

Or. en

Ändringsförslag 571
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Inom kommissionens beslutsramar ska 
nämnden besluta om 
rekonstruktionsordningen enligt artikel 20 
och se till att nödvändiga insatser görs för 
att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt 
artiklarna 56–64 i detta. Om statligt stöd 

8. Inom ECB:s beslutsramar ska nämnden 
besluta om rekonstruktionsordningen enligt 
artikel 20 och se till att nödvändiga insatser 
görs för att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt 
artiklarna 56–64 i detta. Om statligt stöd 
har beviljats, får nämnden bara besluta 
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har beviljats, får nämnden bara besluta 
efter kommissionens beslut om detta stöd.

efter kommissionens beslut om detta stöd.

Or. en

Motivering

Enligt ECON-utskottets ståndpunkt om direktivet om inrättande av en ram för återhämtning 
och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag ska den behöriga myndigheten 
utlösa rekonstruktionen (inom den gemensamma tillsynsmekanismen är det alltså ECB).

Ändringsförslag 572
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Inom kommissionens beslutsramar ska 
nämnden besluta om 
rekonstruktionsordningen enligt artikel 20 
och se till att nödvändiga insatser görs för 
att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt 
artiklarna 56–64 i detta. Om statligt stöd 
har beviljats, får nämnden bara besluta 
efter kommissionens beslut om detta stöd.

8. Inom kommissionens beslutsramar ska 
nämnden vid sina verkställande möten 
besluta om rekonstruktionsordningen enligt 
artikel 20 och se till att nödvändiga insatser 
görs för att de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra den. Nämndens beslut ska 
riktas till de relevanta nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna och ska 
ålägga dessa att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att genomföra nämndens beslut 
i enlighet med artikel 26, genom att utöva 
någon av rekonstruktionsbefogenheterna 
enligt direktiv [], särskilt enligt 
artiklarna 56–64 i detta.

Or. en

Ändringsförslag 573
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Vid rekonstruktion av ett icke 
systemviktigt kreditinstitut ska den 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
inom vars jurisdiktion kreditinstitutet 
bedriver verksamhet utarbeta ett förslag 
till rekonstruktionsordning som ska 
godkännas av rekonstruktionsnämnden. 
Om rekonstruktionsnämnden förkastar 
ordningen vid sitt verkställande möte 
hänskjuts den till plenarmötet.

Or. en

Ändringsförslag 574
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om nämnden efter ett meddelande 
enligt punkt 1 eller på eget initiativ finner 
att rekonstruktionsåtgärder kan utgöra 
statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUF-
fördraget, ska den anmoda den 
deltagande medlemsstaten eller berörda 
medlemsstaterna att omedelbart anmäla 
de planerade åtgärderna till 
kommissionen i enlighet med artikel 108.3 
i det fördraget.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 575
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om nämnden efter ett meddelande 
enligt punkt 1 eller på eget initiativ finner 
att rekonstruktionsåtgärder kan utgöra 
statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUF-
fördraget, ska den anmoda den deltagande 
medlemsstaten eller berörda 
medlemsstaterna att omedelbart anmäla de 
planerade åtgärderna till kommissionen i 
enlighet med artikel 108.3 i det fördraget.

9. Om nämnden finner att
rekonstruktionsordningen omfattar
rekonstruktionsåtgärder som kan utgöra 
statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUF-
fördraget, ska den anmoda den deltagande 
medlemsstaten eller berörda 
medlemsstaterna att omedelbart anmäla de 
planerade åtgärderna till kommissionen i 
enlighet med artikel 108.3 i det fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 576
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om nämndens föreslagna 
rekonstruktionsinsats innebär en 
användning av fonden men inte innebär 
statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUF-
fördraget, ska kommissionen parallellt 
och analogt tillämpa de kriterier som 
fastställts för tillämpningen av artikel 107 
i det fördraget.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 577
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om nämndens föreslagna
rekonstruktionsinsats innebär en 

10. Om den rekonstruktionsinsats som 
nämnden föreslagit vid sitt verkställande 
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användning av fonden men inte innebär 
statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUF-
fördraget, ska kommissionen parallellt och 
analogt tillämpa de kriterier som fastställts 
för tillämpningen av artikel 107 i det 
fördraget.

möte innebär en användning av fonden 
men inte innebär statligt stöd enligt 
artikel 107.1 i EUF-fördraget, ska 
kommissionen parallellt och analogt 
tillämpa de kriterier som fastställts för 
tillämpningen av artikel 107 i det fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 578
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Kommissionen ska ha rätt att från 
nämnden erhålla alla uppgifter som den 
finner relevanta för att fullgöra sitt 
uppdrag enligt denna förordning och, i 
tillämpliga fall, enligt artikel 107 i EUF-
fördraget. I enlighet med kapitel 5 i denna 
avdelning ska nämnden ha befogenhet att 
från alla personer erhålla alla uppgifter 
som krävs för att den ska kunna förbereda 
och besluta om en rekonstruktionsinsats, 
inbegripet uppdateringar och 
kompletteringar av 
rekonstruktionsplanernas uppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 579
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Kommissionen ska ha rätt att från 
nämnden erhålla alla uppgifter som den 
finner relevanta för att fullgöra sitt uppdrag 

11. Kommissionen och rådet ska ha rätt att 
från nämnden erhålla alla uppgifter som 
den finner relevanta för att fullgöra sitt 
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enligt denna förordning och, i tillämpliga 
fall, enligt artikel 107 i EUF-fördraget. I 
enlighet med kapitel 5 i denna avdelning 
ska nämnden ha befogenhet att från alla 
personer erhålla alla uppgifter som krävs 
för att den ska kunna förbereda och besluta 
om en rekonstruktionsinsats, inbegripet 
uppdateringar och kompletteringar av 
rekonstruktionsplanernas uppgifter.

uppdrag enligt denna förordning och, i 
tillämpliga fall, enligt artikel 107 i EUF-
fördraget. I enlighet med kapitel 5 i denna 
avdelning ska nämnden ha befogenhet att 
från alla personer erhålla alla uppgifter 
som krävs för att den ska kunna förbereda 
och besluta om en rekonstruktionsinsats, 
inbegripet uppdateringar och 
kompletteringar av 
rekonstruktionsplanernas uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 580
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Kommissionen ska ha rätt att från 
nämnden erhålla alla uppgifter som den 
finner relevanta för att fullgöra sitt uppdrag 
enligt denna förordning och, i tillämpliga 
fall, enligt artikel 107 i EUF-fördraget. I 
enlighet med kapitel 5 i denna avdelning 
ska nämnden ha befogenhet att från alla 
personer erhålla alla uppgifter som krävs 
för att den ska kunna förbereda och besluta 
om en rekonstruktionsinsats, inbegripet 
uppdateringar och kompletteringar av 
rekonstruktionsplanernas uppgifter.

11. De nationella behöriga myndigheterna
ska ha rätt att från nämnden erhålla alla 
uppgifter som den finner relevanta för att 
fullgöra sitt uppdrag enligt denna 
förordning och, i tillämpliga fall, enligt 
artikel 107 i EUF-fördraget. I enlighet med 
kapitel 5 i denna avdelning ska nämnden 
ha befogenhet att från alla personer erhålla 
alla uppgifter som krävs för att den ska 
kunna förbereda och besluta om en 
rekonstruktionsinsats, inbegripet 
uppdateringar och kompletteringar av 
rekonstruktionsplanernas uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 581
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. I samband med att en enhet blir 
föremål för rekonstruktion ska nämnden 
ha befogenhet att rekommendera 
kommissionen att ändra ramen för 
rekonstruktionsverktygen och för 
användningen av fonden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 582
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. I samband med att en enhet blir 
föremål för rekonstruktion ska nämnden 
ha befogenhet att rekommendera 
kommissionen att ändra ramen för 
rekonstruktionsverktygen och för 
användningen av fonden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 583
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. I samband med att en enhet blir 
föremål för rekonstruktion ska nämnden 
ha befogenhet att rekommendera 
kommissionen att ändra ramen för 
rekonstruktionsverktygen och för 
användningen av fonden.

12. Nämnden ska ha befogenhet att ändra
ramen för rekonstruktionsverktygen i 
enlighet med direktivet om bankers 
rekonstruktion och avveckling [ ] under 
förutsättning att samma kriterier 
tillämpas som gäller för statligt stöd från
enskilda medlemsstater enligt direktivet 
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om bankers rekonstruktion och 
avveckling [ ] för användningen av fonden. 

Or. en

Ändringsförslag 584
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. I samband med att en enhet blir föremål 
för rekonstruktion ska nämnden ha 
befogenhet att rekommendera 
kommissionen att ändra ramen för 
rekonstruktionsverktygen och för 
användningen av fonden.

12. I samband med att en enhet blir föremål 
för rekonstruktion ska nämnden ha 
befogenhet att rekommendera 
kommissionen eller rådet att ändra ramen 
för rekonstruktionsverktygen och för 
användningen av fonden.

Or. en

Ändringsförslag 585
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. I samband med att en enhet blir föremål 
för rekonstruktion ska nämnden ha 
befogenhet att rekommendera 
kommissionen att ändra ramen för 
rekonstruktionsverktygen och för 
användningen av fonden.

12. I samband med att en enhet blir föremål 
för rekonstruktion ska nämnden ha 
befogenhet att rekommendera de behöriga 
nationella myndigheterna att ändra ramen 
för rekonstruktionsverktygen och för 
användningen av fonden.

Or. en

Ändringsförslag 586
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Kommissionens bedömning av 

ansökningar om medel från fonden
1. För att garantera lika 
konkurrensvillkor bör användningen eller 
den potentiella användningen av fonden 
inte innebära statligt stöd enligt 
artikel 107.1 i EUF-fördraget. 
Kommissionen ska hantera 
användningen, eller den potentiella 
användningen, av fonden i analogi med 
nationella finansieringsarrangemang för 
rekonstruktion som fastställts i enlighet 
med avdelning VII i [direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion] 
(finansieringsarrangemang).
2. I syfte att uppfylla skyldigheten som 
fastställs i punkt 1 ska kommissionen 
tillämpa alla förordningar enligt 
artikel 109 i EUF-fördraget och 
förfaranden, meddelanden, riktlinjer och 
andra relevanta åtgärder som 
kommissionen offentliggjort i samband 
med utförandet av sina uppgifter enligt 
artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget, 
och som är i kraft vid tidpunkten för 
bedömningen. 
3. I den utsträckning kommissionen anser 
det vara nödvändigt att avvika från en 
aspekt av en sådan åtgärd som avses i 
punkt 2 ska kommissionen underrätta alla 
medlemsstater och lämna en utförlig 
förklaring till sitt beslut. 

Or. en

Ändringsförslag 587
Thomas Händel
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Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Rekonstruktion av systemviktiga enheter 

som nått en kritisk storlek
1. Med avvikelse från artikel 16 anses en 
enhet eller en grupp av enheter som avses 
i artikel 2 inte längre ha förmåga att 
överleva om den har nått en storlek och 
en grad av sammanlänkning (kritisk 
storlek) som utgör ett hot mot den 
ekonomiska stabiliteten i enskilda 
medlemsstater eller i unionen som helhet.
2. EBA ska ha befogenhet att fastställa 
kriterier för när enheter har uppnått en 
kritisk storlek. EBA ska bland annat ta 
hänsyn till följande faktorer:
(a) storlek i förhållande till BNP i de 
enskilda medlemsstaterna och i unionen 
som helhet,
(b) det totala värdet av tillgångarna,
(b) skuldsättningsgrad,
(c) grad av sammanlänkning,
(d) betydelsen av gränsöverskridande 
verksamhet.
3. När det fastställts att en enhet har nått 
den kritiska storleken ska den relevanta 
behöriga myndigheten föreslå nämnden 
att enheterna i fråga ska rekonstrueras.
4. Nämnden ska föreslå vilka 
rekonstruktionsverktyg enligt artikel 19 
som är lämpliga och vilken tidsram som 
är lämplig för rekonstruktionen med 
hänsyn tagen till åtgärdernas eventuella 
spridningseffekter. Nämnden ska 
samarbeta nära med ESRB.

Or. en
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Ändringsförslag 588
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Set out in BRRD.

Ändringsförslag 589
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan en rekonstruktionsåtgärd vidtas 
eller befogenheten att skriva ned eller 
konvertera kapitalinstrument utövas, ska 
nämnden se till att en skälig och realistisk 
värdering av tillgångar och skulder i en 
enhet enligt artikel 2 görs av en person 
som är oberoende av offentliga 
myndigheter, inbegripet nämnden, 
rekonstruktionsmyndigheten och enheten 
i fråga.

1. Innan en rekonstruktionsåtgärd vidtas 
eller befogenheten att skriva ned eller 
konvertera kapitalinstrument utövas, ska 
nämnden iaktta förfarandena i artikel 30 i 
direktivet om återhämtning och 
rekonstruktion [ ].

Or. en

Motivering

Värderingen av tillgångar och skulder fastställs i direktivet om återhämtning och 
rekonstruktion. Därmed är det onödigt att upprepa texten från det direktivet i denna artikel.

Ändringsförslag 590
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om inte annat följer av punkt 13 och 
om samtliga krav enligt punkterna 3–14 
uppfylls, ska värderingen betraktas som 
definitiv.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 591
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en oberoende värdering enligt 
punkt 1 inte är möjlig, får nämnden i 
enlighet med punkt 9 genomföra en 
preliminär värdering av tillgångar och 
skulder i enheten enligt artikel 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 592
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Syftet med värderingen ska vara att 
bedöma värdet på tillgångar och skulder i 
den enhet enligt artikel 2 som har hamnat 
eller sannolikt kommer att hamna på 
obestånd.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 593
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Värderingen ska ha följande syfte: utgår
(a) Den ska beaktas vid fastställandet av 
om villkoren för rekonstruktion eller för 
nedskrivning eller konvertering av 
kapitalinstrument är uppfyllda.
(b) Om villkoren för rekonstruktion 
uppfylls, ska den beaktas vid beslutet om 
lämplig rekonstruktionsinsats för enheten 
enligt artikel 2.
(c) Om befogenheten att skriva ned eller 
konvertera kapitalinstrument utövas, ska 
den beaktas vid beslutet om omfattningen 
av indragning eller utspädning av aktier 
eller andra äganderättsinstrument, och 
om omfattningen av nedskrivning eller 
konvertering av relevanta 
kapitalinstrument.
(d) Om skuldnedskrivningsverktyget 
tillämpas, ska den beaktas vid beslutet om 
omfattningen av nedskrivning eller 
konvertering av kvalificerade skulder.
(e) Om broinstitutverktyget eller 
avskiljandeverktyget tillämpas, ska den 
beaktas vid beslutet om tillgångar, 
rättigheter, skulder, aktier eller andra 
äganderättsinstrument som ska överföras 
och beslutet om värdet på alla 
ersättningar som ska betalas till institutet 
som rekonstrueras eller i förekommande 
fall till ägarna av aktierna eller de andra 
äganderättsinstrumenten.
(f) Om försäljningsverktyget tillämpas, 
ska värderingen beaktas vid beslutet om 
tillgångar, rättigheter, skulder, aktier eller 
andra äganderättsinstrument som ska 
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överföras och för att öka nämndens 
förståelse av kommersiella villkor för 
tillämpningen av artikel 21.2 b.
(g) I samtliga fall för att säkerställa att 
alla tillgångsminskningar i enheten enligt 
artikel 2 är helt täckta när 
rekonstruktionsverktygen tillämpas eller 
befogenheten utövas att skriva ned eller 
konvertera kapitalinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 594
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I tillämpliga fall ska värderingen 
baseras på försiktighetsprincipen, vilket 
också gäller andelen 
betalningsförsummelser och allvarliga 
förluster. Värderingen får inte förutsätta 
att extraordinärt offentligt finansiellt stöd 
kan tillhandahållas enheten enligt 
artikel 2 från det att 
rekonstruktionsåtgärder vidtas eller 
befogenheten utövas att skriva ned eller 
konvertera kapitalinstrument. Dessutom 
ska värderingen ta hänsyn till att om 
rekonstruktionsverktyg tillämpas, ska 
följande gälla:

utgår

(a) Nämnden får återkräva alla skäliga 
kostnader som vederbörligen åsamkats av 
institutet under rekonstruktion.
(b) Fonden får ta ut ränta eller avgifter i 
samband med eventuella lån eller 
garantier som tillhandahållits institutet 
under rekonstruktion, i enlighet med 
artikel 71.

Or. en
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Ändringsförslag 595
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Värderingen ska kompletteras med 
följande information, såsom den anges i 
räkenskaperna och bokföringen för den 
enhet som avses i artikel 2:

utgår

(a) En uppdaterad balansräkning och en 
rapport över den ekonomiska ställningen i 
enheten som avses i artikel 2.
(b) En analys och en uppskattning av 
tillgångarnas bokförda värde.
(c) En förteckning över utestående 
skulder som tagits upp i räkenskaperna 
och bokföringen för den enhet som avses i 
artikel 2, med en angivelse av respektive 
krediter och prioriteringsordning för 
fordringar som avses i artikel 15.
(d) Den förteckning över tillgångar som 
innehas av den enhet som avses i artikel 2 
för tredje mans räkning som har 
äganderätten till dessa tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 596
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. När så är lämpligt, för att motivera de 
beslut som anges i punkt 5 e och f, kan 
informationen i punkt 7 b kompletteras 
med en analys och uppskattning av värdet 

utgår
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av tillgångarna och skulderna i det 
företag som avses i artikel 2 baserat på 
marknadsvärde.

Or. en

Ändringsförslag 597
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Värderingen ska innehålla en 
uppdelning av borgenärerna i kategorier i 
enlighet med den prioritering av 
fordringar som avses i artikel 15 och en 
uppskattning av vilken behandling varje 
kategori av aktieägare och borgenärer 
skulle ha förväntats få, om den enhet som 
avses i artikel 2 skulle ha avvecklats enligt 
normala insolvensförfaranden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 598
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om det grund av brådskande 
omständigheter i fallet, antingen inte är 
möjligt att uppfylla kraven i punkterna 6 
och 8, eller i punkt 2 där den är tillämplig, 
ska en preliminär värdering genomföras. 
Den preliminära värderingen ska uppfylla 
kraven i punkt 4 och i så långt praktiskt 
möjligt med tanke på omständigheterna 
kraven i punkterna 1, 7 och 9.

utgår
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Den preliminära värdering som avses i 
första stycket ska inkludera en buffert för 
ytterligare förluster, med lämplig 
motivering.

Or. en

Ändringsförslag 599
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. En värdering som inte uppfyller alla 
de villkor som fastställs i denna artikel 
ska betraktas som preliminär intill dess en 
oberoende person har utfört en värdering 
som fullt ut uppfyller alla de villkor som 
anges i denna artikel. Den definitiva 
värderingen i efterhand ska genomföras 
så snart det är praktiskt möjligt.

utgår

Den definitiva värderingen i efterhand 
ska syfta till följande:
(a) Säkerställa att alla förluster på 
enhetens tillgångar som avses i artikel 2 
är fullt ut upptagna i enhetens 
redovisning.
(b) Ange skälen till ett beslut att återföra 
borgenärernas fordringar eller att öka 
värdet på den betalda ersättningen, i 
enlighet med punkt 12.

Or. en

Ändringsförslag 600
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Om det uppskattade netto 
tillgångsvärdet i den definitiva 
värderingen i efterhand av enheten som 
avses i artikel 2 är högre än den 
preliminära värderings uppskattning av 
netto tillgängsvärde i den enheten får 
nämnden begära att den nationella 
myndigheten ska göra följande:

utgår

(a) Utnyttja sin befogenhet att öka värdet 
på de av borgenärernas fordringar som 
har skrivits ned enligt 
skuldnedskrivningsverktyget.
(b) Ge ett broinstitut eller en 
tillgångsförvaltningsstruktur i uppdrag att 
göra en ytterligare utbetalning av 
ersättning med avseende på tillgångarna, 
rättigheterna och skulderna till den enhet 
under rekonstruktion som avses i 
artikel 2, eller, i förekommande fall, med 
avseende på aktierna eller 
äganderättsinstrumenten till ägarna till 
aktierna eller andra 
äganderättsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 601
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Genom undantag från punkt 1 ska en 
preliminär värdering som utförts i 
enlighet med punkterna 10 och 11 utgöra 
en giltig grund för nämnden att vidta 
rekonstruktionsåtgärder eller att utöva 
befogenheterna att skriva ned eller 
konvertera kapitalinstrument.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 602
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Värderingen ska inte ha någon 
rättsverkan och ska vara ett 
procedurmässigt steg i förberedandet av 
nämndens rekommendationen om att 
tillämpa ett rekonstruktionsverktyg eller 
utöva en rekonstruktionsbefogenhet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 603
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Värderingen ska inte ha någon 
rättsverkan och ska vara ett 
procedurmässigt steg i förberedandet av 
nämndens rekommendationen om att 
tillämpa ett rekonstruktionsverktyg eller 
utöva en rekonstruktionsbefogenhet.

14. Värderingen ska vara en integrerad del 
av beslutet om att använda ett 
rekonstruktionsverktyg eller utöva en 
rekonstruktionsbefogenhet, eller beslutet 
att utöva befogenheten att skriva ned eller 
konvertera kapitalinstrument.
Värderingen ska inte vara föremål för en 
separat rättslig prövning utan endast för 
rättslig prövning tillsammans med 
beslutet, i enlighet med artikel 78 i 
direktiv [ ].

Or. en
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Ändringsförslag 604
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Värderingen ska även vara förenlig 
med de delegerade akter som gäller 
omständigheterna under vilka en person 
är oberoende, metoden för bedömning av 
värdet på enhetens tillgångar och skulder 
samt beräkningsmetoden och inkludera 
en buffert för ytterligare förluster i den 
preliminära värdering som kommissionen 
antagit i enlighet med artikel 30.7 i 
direktiv [ ].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 605
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. Efter det att rekonstruktionsåtgärden 
har verkställts ska nämnden, för 
bedömningen av huruvida aktieägare och 
borgenärer skulle ha behandlats bättre om 
institutet under rekonstruktion hade inlett 
ett normalt insolvensförfarande, säkerställa 
att en värdering utförs av en oberoende 
person. Den värderingen ska skilja sig 
från värderingen som utförs enligt 
punkterna 1-14.

16. Efter det att rekonstruktionsåtgärden 
har verkställts ska nämnden, för 
bedömningen av huruvida aktieägare och 
borgenärer skulle ha behandlats bättre om 
institutet under rekonstruktion hade inlett 
ett normalt insolvensförfarande, säkerställa 
att en värdering utförs enligt 
bestämmelserna i artikel 66 i direktivet 
om återhämtning och rekonstruktion [ ].

Or. en

Ändringsförslag 606
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Den värdering som avses i punkt 16 
ska fastställa följande:

utgår

(a) Vilken behandling aktieägare och 
borgenärer skulle ha fått om den enhet 
under rekonstruktion som avses i artikel 2 
med avseende på vilken den partiella 
överföringen, nedskrivningen eller 
konverteringen har gjorts hade inlett ett 
normalt insolvensförfarande omedelbart 
innan dess överföringen, nedskrivningen 
eller konverteringen genomfördes.
(b) Den faktiska behandling som 
aktieägare och borgenärer har fått i 
rekonstruktionen av den enhet under 
rekonstruktion som avses i artikel 2.
(c) Om det är någon skillnad mellan 
behandlingen enligt punkt a och 
behandlingen enligt punkt b.

Or. en

Ändringsförslag 607
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Den värdering som avses i punkt 16 
ska

utgår

(a) anta att den enhet som avses i artikel 2 
under rekonstruktion med avseende på 
vilken den partiella överföringen, 
nedskrivningen eller konverteringen har 
gjorts skulle ha inlett ett normalt 
insolvensförfarande omedelbart innan 
dess rekonstruktionsåtgärden 
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genomfördes,
(b) anta att den partiella överföringen, 
eller överföringarna, av rättigheter, 
tillgångar eller skulder, eller 
nedskrivningen eller konverteringen inte 
hade genomförts, och
(c) bortse från eventuellt extraordinärt 
offentligt stöd till den enhet under 
rekonstruktion som avses i artikel 2.

Or. en

Ändringsförslag 608
Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ECB, en behörig myndighet eller en 
rekonstruktionsmyndighet som utsetts av 
en medlemsstat i enlighet med 
artiklarna 51.1.ba och 51.1.bb samt 54 i 
direktiv [ ], ska informera nämnden om de 
bedömer att de följande villkoren är 
uppfyllda med avseende på en enhet som 
avses i artikel 2 eller en koncern som är 
etablerad i en deltagande medlemsstat:

1. De behöriga myndigheterna, inklusive 
ECB, ska informera nämnden om de 
bedömer att de följande villkoren är 
uppfyllda med avseende på en enhet som 
avses i artikel 2 eller en koncern som är 
etablerad i en deltagande medlemsstat:

Or. en

Ändringsförslag 609
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Enheten eller koncernen kräver 
extraordinärt offentligt finansiellt stöd, 
utom i någon av de fall som anges i 

utgår
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punkt d) iii) i artikel 16.3.

Or. en

Ändringsförslag 610
Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den information som avses i 
föregående punkt kan överlämnas när en 
begäran om bedömning har inkommit 
från nämnden eller från en nationell 
rekonstruktionsmyndighet om någon av 
dessa anser att det finns skäl att anse att 
villkoren som avses i föregående stycke är 
uppfyllda med avseende på en enhet som 
avses i artikel 2 eller en koncern som är 
etablerad i en deltagande medlemsstat. 

Or. en

Ändringsförslag 611
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska en 
enhet som avses i artikel 2 eller en koncern 
anses inte längre ha förmåga att överleva 
endast om de båda följande villkoren är 
uppfyllda:

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska en 
enhet som avses i artikel 2 eller en koncern 
anses inte längre ha förmåga att överleva 
endast om ett av följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Motivering

Syftet är att undanröja hinder för rekonstruktionen.
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Ändringsförslag 612
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Med beaktande av tidsaspekten och 
andra relevanta omständigheter, finns det 
inte någon rimlig utsikt för att några som 
helst andra åtgärder, inbegripet alternativa 
åtgärder från den privata sektorns sida eller 
alternativa tillsynsåtgärder (inklusive 
åtgärder för tidigt ingripande), än 
nedskrivning eller konvertering av 
kapitalinstrument, antingen enbart eller i 
förening med rekonstruktionsåtgärder, 
skulle kunna förhindra att den enheten eller 
koncernen inom en rimlig tidsram kommer 
på obestånd.

(b) Med beaktande av tidsaspekten och 
andra relevanta omständigheter, finns det 
inte någon rimlig utsikt för att några som 
helst andra åtgärder, inbegripet alternativa 
åtgärder från den privata sektorns sida, 
vilket även inbegriper åtgärder från 
insättningsgarantisystemens eller 
institutsgarantisystemens sida, eller 
alternativa tillsynsåtgärder (inklusive 
åtgärder för tidigt ingripande), än 
nedskrivning eller konvertering av 
kapitalinstrument, antingen enbart eller i 
förening med rekonstruktionsåtgärder, 
skulle kunna förhindra att den enheten eller 
koncernen inom en rimlig tidsram kommer 
på obestånd.

Or. de

Ändringsförslag 613
Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av led a i punkt 1 ska 
den enhet anses ha kommit eller sannolikt 
komma på obestånd om en eller flera av de 
omständigheter som anges i artikel 16 (3) 
föreligger.

3. Vid tillämpningen av led a i punkt 2 ska 
en enhet anses ha kommit eller sannolikt 
komma på obestånd om en eller flera av de 
omständigheter som anges i artikel 16 (3) 
föreligger.

Or. en
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Ändringsförslag 614
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens ska, på 
rekommendation av nämnden eller på eget 
initiativ, kontrollera att de villkor som 
avses i punkt 1 är uppfyllda. 
Kommissionen ska fastslå huruvida 
befogenheter att skriva ned eller konvertera 
kapitalinstrument ska utövas ensamt eller, i 
enlighet med förfarandet i 
artikel 16.4-16.7, tillsammans med en 
rekonstruktionsåtgärd.

5. Nämnden ska kontrollera att de villkor 
som avses i punkt 1 är uppfyllda och i 
enlighet med direktivet om återhämtning 
och rekonstruktion [ ] fastslå huruvida 
befogenheter att skriva ned eller konvertera 
kapitalinstrument ska utövas ensamt eller, i 
enlighet med förfarandet i 
artikel 16.4-16.7, tillsammans med en 
rekonstruktionsåtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 615
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens ska, på 
rekommendation av nämnden eller på eget 
initiativ, kontrollera att de villkor som 
avses i punkt 1 är uppfyllda. 
Kommissionen ska fastslå huruvida 
befogenheter att skriva ned eller konvertera 
kapitalinstrument ska utövas ensamt eller, i 
enlighet med förfarandet i 
artikel 16.4-16.7, tillsammans med en 
rekonstruktionsåtgärd.

5. Nämnden ska, på rekommendation av 
ECB eller på eget initiativ, kontrollera att 
de villkor som avses i punkt 1 är uppfyllda. 
Nämnden ska fastslå huruvida 
befogenheter att skriva ned eller konvertera 
kapitalinstrument ska utövas ensamt eller, i 
enlighet med förfarandet i 
artikel 16.4-16.7, tillsammans med en 
rekonstruktionsåtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 616
Elisa Ferreira
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens ska, på 
rekommendation av nämnden eller på eget 
initiativ, kontrollera att de villkor som 
avses i punkt 1 är uppfyllda. 
Kommissionen ska fastslå huruvida 
befogenheter att skriva ned eller konvertera 
kapitalinstrument ska utövas ensamt eller, i 
enlighet med förfarandet i 
artikel 16.4-16.7, tillsammans med en 
rekonstruktionsåtgärd.

5. Kommissionens ska, på 
rekommendation av nämnden, kontrollera 
att de villkor som avses i punkt 1 är 
uppfyllda. Kommissionen ska, på 
rekommendation av nämnden, fastslå 
huruvida befogenheter att skriva ned eller 
konvertera kapitalinstrument ska utövas 
ensamt eller, i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.4–16.7, tillsammans med en 
rekonstruktionsåtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 617
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens ska, på 
rekommendation av nämnden eller på eget 
initiativ, kontrollera att de villkor som 
avses i punkt 1 är uppfyllda. 
Kommissionen ska fastslå huruvida 
befogenheter att skriva ned eller konvertera 
kapitalinstrument ska utövas ensamt eller, i 
enlighet med förfarandet i 
artikel 16.4-16.7, tillsammans med en 
rekonstruktionsåtgärd.

5. Kommissionens ska, på 
rekommendation av nämnden, kontrollera 
att de villkor som avses i punkt 1 är 
uppfyllda. Kommissionen ska fastslå 
huruvida befogenheter att skriva ned eller 
konvertera kapitalinstrument ska utövas 
ensamt eller, i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.4–16.7, tillsammans med en 
rekonstruktionsåtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 618
Markus Ferber



PE521.793v01-00 104/160 AM\1007249SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionens ska, på 
rekommendation av nämnden eller på eget 
initiativ, kontrollera att de villkor som 
avses i punkt 1 är uppfyllda. 
Kommissionen ska fastslå huruvida 
befogenheter att skriva ned eller konvertera 
kapitalinstrument ska utövas ensamt eller, i 
enlighet med förfarandet i 
artikel 16.4-16.7, tillsammans med en 
rekonstruktionsåtgärd.

5. De nationella behöriga myndigheterna 
ska, på rekommendation av nämnden eller 
på eget initiativ, kontrollera att de villkor 
som avses i punkt 1 är uppfyllda. De 
nationella behöriga myndigheterna ska 
fastslå huruvida befogenheter att skriva ned 
eller konvertera kapitalinstrument ska 
utövas ensamt eller, i enlighet med 
förfarandet i artikel 16.4–16.7, tillsammans 
med en rekonstruktionsåtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 619
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om kommissionen konstaterar att de 
villkor som avses i punkt 1 är uppfyllda, 
men att villkoren för rekonstruktion i 
enlighet med artikel 16.2 inte är uppfyllda, 
ska nämnden, efter beslut av 
kommissionen, ge i uppdrag åt de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
att utöva nedskrivnings- eller 
konverteringsbefogenheterna i enlighet 
med artiklarna 51 och 52 i direktiv [ ].

6. Om nämnden konstaterar att de villkor 
som avses i punkt 1 är uppfyllda, men att 
villkoren för rekonstruktion i enlighet med 
artikel 16.2 inte är uppfyllda, ska nämnden 
ge i uppdrag åt de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna att utöva 
nedskrivnings- eller 
konverteringsbefogenheterna i enlighet 
med artiklarna 51 och 52 i direktiv [ ].

Or. en

Ändringsförslag 620
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om kommissionen konstaterar att de 
villkor som avses i punkt 1 är uppfyllda, 
men att villkoren för rekonstruktion i 
enlighet med artikel 16.2 inte är uppfyllda, 
ska nämnden, efter beslut av 
kommissionen, ge i uppdrag åt de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
att utöva nedskrivnings- eller 
konverteringsbefogenheterna i enlighet 
med artiklarna 51 och 52 i direktiv [ ].

6. Om nämnden konstaterar att de villkor 
som avses i punkt 1 är uppfyllda, men att 
villkoren för rekonstruktion i enlighet med 
artikel 16.2 inte är uppfyllda, ska nämnden 
ge i uppdrag åt de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna att utöva 
nedskrivnings- eller 
konverteringsbefogenheterna i enlighet 
med artiklarna 51 och 52 i direktiv [ ].

Or. en

Ändringsförslag 621
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om kommissionen konstaterar att de 
villkor som avses i punkt 1 är uppfyllda, 
men att villkoren för rekonstruktion i 
enlighet med artikel 16.2 inte är uppfyllda, 
ska nämnden, efter beslut av 
kommissionen, ge i uppdrag åt de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
att utöva nedskrivnings- eller 
konverteringsbefogenheterna i enlighet 
med artiklarna 51 och 52 i direktiv [ ].

6. Om de nationella behöriga 
myndigheterna konstaterar att de villkor 
som avses i punkt 1 är uppfyllda, men att 
villkoren för rekonstruktion i enlighet med 
artikel 16.2 inte är uppfyllda, ska nämnden, 
efter beslut av de nationella behöriga 
myndigheterna, ge i uppdrag åt de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
att utöva nedskrivnings- eller 
konverteringsbefogenheterna i enlighet 
med artiklarna 51 och 52 i direktiv [ ].

Or. en

Ändringsförslag 622
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 8 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Nämnden ska se till att nationella 
rekonstruktionsmyndigheter utövar 
nedskrivnings- eller 
konverteringsbefogenheterna på ett sätt 
som ger följande resultat:

8. Nämnden ska se till att nationella 
rekonstruktionsmyndigheter utövar 
nedskrivnings- eller 
konverteringsbefogenheterna på ett sätt 
som överensstämmer med direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion [ ].

Or. en

Motivering

Nedskrivnings- och konverteringsbefogenheterna fastställs i direktivet om återhämtning och 
rekonstruktion och det är därför onödigt att införa den texten i den här artikeln.

Ändringsförslag 623
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Kärnprimärkapitalet minskas först i 
proportion till förlusterna och upp till 
deras kapacitet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 624
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De tillämpliga kapitalinstrumentens 
kapitalbelopp skrivs ned och/eller 
konverteras till 
kärnprimärkapitalinstrument, i den 
utsträckning som krävs och upp till de 

utgår
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tillämpliga kapitalinstrumentens 
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 625
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. De nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna ska 
genomföra de uppdrag nämnden ger dem 
och genomföra nedskrivningen eller 
konverteringen av kapitalinstrument i 
enlighet med artikel 26.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 626
Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat följer av punkt 5, får
rekonstruktionsverktygen tillämpas 
antingen separat eller i förening, med 
undantag av verktyget avskiljande av 
tillgångar som endast får tillämpas 
tillsammans med andra 
rekonstruktionsverktyg.

4. Rekonstruktionsverktygen får tillämpas 
antingen separat eller i förening, med 
undantag av verktyget avskiljande av 
tillgångar som endast får tillämpas 
tillsammans med andra 
rekonstruktionsverktyg.

Or. en

Ändringsförslag 627
Thomas Händel
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inte annat följer av punkt 5, får 
rekonstruktionsverktygen tillämpas 
antingen separat eller i förening, med 
undantag av verktyget avskiljande av 
tillgångar som endast får tillämpas 
tillsammans med andra 
rekonstruktionsverktyg.

4. Om inte annat följer av punkt 5, får 
rekonstruktionsverktygen tillämpas 
antingen separat eller i förening.

Or. en

Ändringsförslag 628
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att 
skuldnedskrivningsverktyget tillämpas i 
enlighet med det berörda kreditinstitutets 
juridiska form.

Or. en

Ändringsförslag 629
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Nämnden ska, för att utföra de 
uppgifter som den tilldelats enligt denna 
förordning och med målet att säkerställa 
lika villkor vid användningen av 
rekonstruktionsverktygen, tillsammans 
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med kommissionen anta en 
rekonstruktionshandbok med klara och 
detaljerade riktlinjer för användningen av 
de rekonstruktionsverktyg som anges i 
direktiv [ ].

Or. en

Ändringsförslag 630
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Med avseende på de systemviktiga 
enheter av en kritisk storlek, som avses i 
artikel 16a, får nämnden tillämpa 
rekonstruktionsverktygen som avses i 
punkt 2 a-c antingen separat eller i 
förening.

Or. en

Ändringsförslag 631
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den resolutionsplan som nämnden antagit 
enligt artikel 16.8 ska, i enlighet med 
kommissionens beslut om
rekonstruktionsramen enligt artikel 16.6 
och med varje i motsvarande mån 
tillämpligt beslut om statligt stöd, 
innehålla detaljerade uppgifter om de 
rekonstruktionsverktyg som planeras att 
tillämpas på institutet under rekonstruktion 
avseende minst de åtgärder som det 
hänvisas till i artiklarna 21.2, 22.2, 23.2 

Den resolutionsplan som nämnden antagit 
enligt artikel 16.8 ska fastställa
rekonstruktionsramen enligt artikel 16.6 
och vara förenlig med varje beslut om 
statligt stöd som fattats enligt samma 
regler som de som gäller för statligt stöd 
från enskilda medlemsstater enligt 
direktivet om återhämtning och 
rekonstruktion [ ]. Nämnden ska fastställa
detaljerade uppgifter om de 
rekonstruktionsverktyg som planeras att 
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och 24.1 och ange de specifika belopp och 
ändamål för vilka fonden ska användas.

tillämpas på institutet under rekonstruktion 
avseende minst de åtgärder som det 
hänvisas till i artiklarna 21.2, 22.2, 23.2 
och 24.1 och ange de specifika belopp och 
ändamål för vilka fonden ska användas.

Or. en

Ändringsförslag 632
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den resolutionsplan som nämnden antagit 
enligt artikel 16.8 ska, i enlighet med 
kommissionens beslut om 
rekonstruktionsramen enligt artikel 16.6 
och med varje i motsvarande mån 
tillämpligt beslut om statligt stöd, innehålla 
detaljerade uppgifter om de 
rekonstruktionsverktyg som planeras att 
tillämpas på institutet under rekonstruktion 
avseende minst de åtgärder som det 
hänvisas till i artiklarna 21.2, 22.2, 23.2 
och 24.1 och ange de specifika belopp och 
ändamål för vilka fonden ska användas.

Den resolutionsplan som nämnden antagit 
enligt artikel 16.8 ska, i enlighet med 
kommissionens beslut om 
rekonstruktionsramen enligt artikel 16.6
eller rådets beslut enligt artikel 16.7b och 
med varje i motsvarande mån tillämpligt 
beslut om statligt stöd, innehålla 
detaljerade uppgifter om de 
rekonstruktionsverktyg som planeras att 
tillämpas på institutet under rekonstruktion 
avseende minst de åtgärder som det 
hänvisas till i artiklarna 21.2, 22.2, 23.2 
och 24.1 som ska genomföras av de 
nationella rekonstruktionsmyndigheterna 
i enlighet med relevanta bestämmelser i 
direktiv [..] som genomförts i nationell 
lagstiftning, och ange de specifika belopp 
och ändamål för vilka fonden ska 
användas.

Or. en

Ändringsförslag 633
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1



AM\1007249SV.doc 111/160 PE521.793v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den resolutionsplan som nämnden antagit 
enligt artikel 16.8 ska, i enlighet med 
kommissionens beslut om 
rekonstruktionsramen enligt artikel 16.6 
och med varje i motsvarande mån 
tillämpligt beslut om statligt stöd, innehålla 
detaljerade uppgifter om de 
rekonstruktionsverktyg som planeras att 
tillämpas på institutet under rekonstruktion 
avseende minst de åtgärder som det 
hänvisas till i artiklarna 21.2, 22.2, 23.2 
och 24.1 och ange de specifika belopp och 
ändamål för vilka fonden ska användas.

Den resolutionsplan som nämnden antagit 
enligt artikel 16.8 ska, i enlighet med varje 
i motsvarande mån tillämpligt beslut om 
statligt stöd, innehålla detaljerade uppgifter 
om de rekonstruktionsverktyg som 
planeras att tillämpas på institutet under 
rekonstruktion avseende minst de åtgärder 
som det hänvisas till i artiklarna 21.2, 22.2, 
23.2 och 24.1 och ange de specifika belopp 
och ändamål för vilka fonden ska 
användas.

Or. en

Ändringsförslag 634
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den resolutionsplan som nämnden antagit 
enligt artikel 16.8 ska, i enlighet med 
kommissionens beslut om 
rekonstruktionsramen enligt artikel 16.6 
och med varje i motsvarande mån 
tillämpligt beslut om statligt stöd, innehålla 
detaljerade uppgifter om de 
rekonstruktionsverktyg som planeras att 
tillämpas på institutet under rekonstruktion 
avseende minst de åtgärder som det 
hänvisas till i artiklarna 21.2, 22.2, 23.2 
och 24.1 och ange de specifika belopp och 
ändamål för vilka fonden ska användas.

Den resolutionsplan som nämnden antagit 
enligt artikel 16.8 ska, i enlighet med 
kommissionens beslut om 
rekonstruktionsramen enligt artikel 16.6 
och med varje i motsvarande mån 
tillämpligt beslut om statligt stöd, innehålla 
detaljerade uppgifter om de 
rekonstruktionsverktyg som planeras att 
tillämpas på institutet under rekonstruktion 
avseende minst de åtgärder som det 
hänvisas till i artiklarna 21.2, 22.2, 23.2 
och 24.1 och ange de specifika belopp och 
ändamål för vilka fonden ska användas. 
Nämnden ska se till att 
rekonstruktionsverktygen tillämpas 
proportionellt. I enlighet med de 
nuvarande reglerna om statligt stöd, 
utfärdade av kommissionen den 
10 juli 2013, ska 
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skuldnedskrivningsverktyget alltid ha 
företräde framför andra 
rekonstruktionsverktyg.

Or. en

Motivering

Utgångspunkten bör vara att skuldnedskrivning är det mest effektiva rekonstruktionsverktyget 
eftersom den minskar ett överdrivet risktagande från aktieägarnas sida.

Ändringsförslag 635
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den resolutionsplan som nämnden antagit 
enligt artikel 16.8 ska, i enlighet med 
kommissionens beslut om 
rekonstruktionsramen enligt artikel 16.6 
och med varje i motsvarande mån 
tillämpligt beslut om statligt stöd, innehålla 
detaljerade uppgifter om de 
rekonstruktionsverktyg som planeras att 
tillämpas på institutet under rekonstruktion 
avseende minst de åtgärder som det 
hänvisas till i artiklarna 21.2, 22.2, 23.2 
och 24.1 och ange de specifika belopp och 
ändamål för vilka fonden ska användas.

Den resolutionsplan som nämnden antagit 
enligt artikel 16.8 ska, i enlighet med de 
nationella behöriga myndigheternas
beslut om rekonstruktionsramen enligt 
artikel 16.6 och med varje i motsvarande 
mån tillämpligt beslut om statligt stöd, 
innehålla detaljerade uppgifter om de 
rekonstruktionsverktyg som planeras att 
tillämpas på institutet under rekonstruktion 
avseende minst de åtgärder som det 
hänvisas till i artiklarna 21.2, 22.2, 23.2 
och 24.1 och ange de specifika belopp och 
ändamål för vilka fonden ska användas.

Or. en

Ändringsförslag 636
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med utgår
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rekonstruktionsförfarandet får nämnden 
ändra och uppdatera 
rekonstruktionsplanen på lämpligt sätt i 
ljuset av omständigheterna i ärendet och 
inom den rekonstruktionsram som 
beslutats av kommissionen enligt 
artikel 16.6.

Or. en

Ändringsförslag 637
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med rekonstruktionsförfarandet 
får nämnden ändra och uppdatera 
rekonstruktionsplanen på lämpligt sätt i 
ljuset av omständigheterna i ärendet och 
inom den rekonstruktionsram som beslutats 
av kommissionen enligt artikel 16.6.

I samband med rekonstruktionsförfarandet
får nämnden ändra och uppdatera 
rekonstruktionsplanen på lämpligt sätt i 
ljuset av omständigheterna i ärendet och 
inom den rekonstruktionsram som beslutats 
enligt artikel 16.6.

Or. en

Ändringsförslag 638
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med rekonstruktionsförfarandet 
får nämnden ändra och uppdatera 
rekonstruktionsplanen på lämpligt sätt i 
ljuset av omständigheterna i ärendet och 
inom den rekonstruktionsram som beslutats 
av kommissionen enligt artikel 16.6.

I samband med rekonstruktionsförfarandet 
får nämnden ändra och uppdatera 
rekonstruktionsplanen på lämpligt sätt i 
ljuset av omständigheterna i ärendet och 
inom den rekonstruktionsram som beslutats 
av kommissionen enligt artikel 16.6 eller 
av rådet enligt artikel 16.7b.

Or. en



PE521.793v01-00 114/160 AM\1007249SV.doc

SV

Ändringsförslag 639
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom den ram som beslutats av 
kommissionen ska verktyget försäljning av 
affärsverksamhet bestå av överföringen till 
en köpare som inte är ett broinstitut av 
följande:

1. Inom den ram som beslutats av 
nämnden ska verktyget försäljning av 
affärsverksamhet bestå av överföringen till 
en köpare som inte är ett broinstitut av 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 640
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom den ram som beslutats av 
kommissionen ska verktyget försäljning av 
affärsverksamhet bestå av överföringen till 
en köpare som inte är ett broinstitut av 
följande:

1. Inom den ram som beslutats ska 
verktyget försäljning av affärsverksamhet 
bestå av överföringen till en köpare som 
inte är ett broinstitut av följande:

Or. en

Ändringsförslag 641
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom den ram som beslutats av 
kommissionen ska broinstitutverktyget 

1. Inom den ram som beslutats av 
nämnden ska broinstitutverktyget bestå av 
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bestå av överföringen till ett broinstitut av 
något av följande:

överföringen till ett broinstitut av något av 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 642
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom den ram som beslutats av 
kommissionen ska broinstitutverktyget 
bestå av överföringen till ett broinstitut av 
något av följande:

1. Inom den ram som beslutats ska 
broinstitutverktyget bestå av överföringen 
till ett broinstitut av något av följande:

Or. en

Ändringsförslag 643
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. All ersättning som erhållits i samband 
med broinstitutet eller broinstitutets 
äganderätter och skulder ska iaktta 
relevanta bestämmelser i [direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion].

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk fråga som återstår att lösa under de pågående förhandlingarna om 
direktivet om återhämtning och rekonstruktion och som i slutändan måste anpassas.
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Ändringsförslag 644
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom den ram som kommissionen beslutat
ska verktyget avskiljande av tillgångar 
bestå av överföringen av tillgångar, 
rättigheter och skulder i ett institut under 
rekonstruktion till en 
tillgångsförvaltningsstruktur.

Inom den ram som beslutats ska verktyget 
avskiljande av tillgångar bestå av 
överföringen av tillgångar, rättigheter och 
skulder i ett institut under rekonstruktion 
till en tillgångsförvaltningsstruktur på 
samma sätt som i direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion [ ].

Or. en

Motivering

Verktyget avskiljande av tillgångar fastställs i direktivet om återhämtning och rekonstruktion 
och det är därför onödigt att införa den texten i den här artikeln.

Ändringsförslag 645
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom den ram som kommissionen beslutat 
ska verktyget avskiljande av tillgångar 
bestå av överföringen av tillgångar, 
rättigheter och skulder i ett institut under 
rekonstruktion till en 
tillgångsförvaltningsstruktur.

Inom den ram som nämnden beslutat ska 
verktyget avskiljande av tillgångar bestå av 
överföringen av tillgångar, rättigheter och 
skulder i ett institut under rekonstruktion 
till en tillgångsförvaltningsstruktur.

Or. en

Ändringsförslag 646
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En tillgångsförvaltningsstruktur ska vara 
en juridisk enhet som uppfyller samtliga 
följande krav:

utgår

(a) Den ägs helt eller delvis eller 
kontrolleras av en eller flera offentliga 
myndigheter vilka kan inbegripa 
rekonstruktionsmyndigheten eller 
finansieringsarrangemanget för 
rekonstruktion.
(b) Den har upprättats i syfte att ta emot 
vissa eller alla tillgångar, rättigheter och 
skulder i ett eller flera institut under 
rekonstruktion eller ett broinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 647
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den ägs helt eller delvis eller 
kontrolleras av en eller flera offentliga 
myndigheter vilka kan inbegripa 
rekonstruktionsmyndigheten eller 
finansieringsarrangemanget för 
rekonstruktion.

(a) Den ägs helt eller delvis eller 
kontrolleras av nämnden.

Or. en

Ändringsförslag 648
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beträffande verktyget försäljning av 
affärsverksamhet ska den 
rekonstruktionsplan som det hänvisas till i 
artikel 16.8 särskilt ange följande:

utgår

(a) De instrument, tillgångar, rättigheter 
och skulder som den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten ska överföra 
till en tillgångsförvaltningsstruktur i 
enlighet med artikel 36.1–36.4 och 
36.6-36.10 i direktiv [ ].
(b) Den ersättning mot vilken den 
nationella rekonstruktionsmyndigheten 
ska överföra tillgångarna till 
tillgångsförvaltningsstrukturen, i enlighet 
med de principer som fastställs i 
artikel 17. Denna bestämmelse hindrar 
inte att ersättningen kan vara ett 
nominellt eller negativt belopp.

Or. en

Ändringsförslag 649
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. All ersättning som erhållits i samband 
med broinstitutet eller broinstitutets 
äganderätter och skulder ska iaktta 
relevanta bestämmelser i [direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion].

Or. en

Motivering

Detta är en teknisk fråga som återstår att lösa under de pågående förhandlingarna om 
direktivet om återhämtning och rekonstruktion och som i slutändan måste anpassas.
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Ändringsförslag 650
Werner Langen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skuldnedskrivningsverktyget får användas 
för något av följande ändamål:

Skuldnedskrivningsverktyget får användas 
för något av följande ändamål och i 
överensstämmelse med artiklarna 37 och 
38 i direktivet om inrättande av en ram 
för återhämtning och rekonstruktion av 
kreditinstitut och värdepappersföretag:

Or. de

Ändringsförslag 651
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skuldnedskrivningsverktyget får användas 
för något av följande ändamål:

Skuldnedskrivningsverktyget får användas 
för något av följande ändamål i enlighet 
med artiklarna 37 och 38 i direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion:

Or. en

Ändringsförslag 652
Burkhard Balz

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skuldnedskrivningsverktyget får användas 
för något av följande ändamål:

Skuldnedskrivningsverktyget får användas 
för något av följande ändamål och i 
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enlighet med artiklarna 37 och 38 i 
direktiv [ ] om inrättande av en ram för 
återhämtning och rekonstruktion av 
kreditinstitut och värdepappersföretag:

Or. en

Ändringsförslag 653
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skuldnedskrivningsverktyget får användas 
för något av följande ändamål:

Skuldnedskrivningsverktyget ska användas 
i enlighet med direktivet om återhämtning 
och rekonstruktion [ ].

Or. en

Motivering

Skuldnedskrivningsverktyget fastställs i direktivet om återhämtning och rekonstruktion och 
det är därför onödigt att införa den texten i den här artikeln.

Ändringsförslag 654
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För att rekapitalisera en enhet som 
avses i artikel 2 som uppfyller villkoren 
för rekonstruktion i den utsträckning som 
krävs för att återställa dess möjligheter att 
uppfylla villkoren för auktorisation och 
att fortsätta att bedriva den verksamhet 
för vilken det har auktoriserats enligt 
direktiv 2013/36/EU eller 
direktiv 2004/39/EG.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 655
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För att omvandla till eget kapital eller 
minska kapitalbeloppet av fordringar eller 
skuldinstrument som överförs till ett 
broinstitut i syfte att tillhandahålla kapital 
till det broinstitutet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 656
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom den ram som kommissionen beslutat 
beträffande skuldnedskrivningsverktyget 
ska rekonstruktionsplanen särskilt 
fastställa följande:

utgår

(a) Det totala belopp med vilket 
kvalificerande skulder måste minskas 
eller omvandlas, i enlighet med punkt 6.
(b) De skulder som får uteslutas i enlighet 
med punkterna 5-13.
(c) Målen för den omstruktureringsplan 
för verksamheten som ska lämnas in i 
enlighet med punkt 16.

Or. en
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Ändringsförslag 657
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom den ram som kommissionen beslutat 
beträffande skuldnedskrivningsverktyget 
ska rekonstruktionsplanen särskilt fastställa 
följande:

Inom den ram som nämnden beslutat 
beträffande skuldnedskrivningsverktyget 
ska rekonstruktionsplanen iaktta alla 
relevanta bestämmelser i direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion och 
särskilt fastställa följande:

Or. en

Ändringsförslag 658
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De skulder som får uteslutas i enlighet 
med punkterna 5-13.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 659
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skuldnedskrivningsverktyget får 
användas för det ändamål som avses i 
punkt 1 a endast om det finns realistiska 
utsikter för att användningen av detta 
verktyg i förening med åtgärder som 
vidtas i enlighet med den 

utgår
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omstruktureringsplan för verksamheten 
som krävs enligt artikel 16, förutom att 
uppnå relevanta rekonstruktionsmål, 
kommer att återställa det ifrågavarande 
institutets sunda finansiella ställning och 
långsiktiga bärkraft.
Om det villkor som anges i första stycket 
inte är uppfyllda ska något av de 
rekonstruktionsverktyg som avses i 
artikel 19.2 a, b och c och det 
skuldnedskrivningsverktyg som avses i 
artikel 19.2 b vara tillämpliga, beroende 
på vad som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 660
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande skulder får inte bli föremål 
för nedskrivning och konvertering:

utgår

(a) Insättningar som täcks av 
insättningsgaranti.
(b) Skulder med inteckningar som 
säkerhet inklusive säkerställda 
obligationer.
(c) Varje skuld som uppstår till följd av att 
den enhet som avses i artikel 2 innehar 
kundtillgångar eller kundmedel, eller till 
följd av en förtroenderelation mellan en 
enhet som avses i artikel 2, i egenskap av 
förvaltare, och en annan person, i 
egenskap av förmånstagare, förutsatt att 
en sådan kund eller förmånstagare är 
skyddad enligt tillämplig 
insolvenslagstiftning eller civilrätt.
(d) Skulder till institut, förutom enheter 
som ingår i samma koncern, med en 
ursprunglig löptid på mindre än sju 
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dagar.
(e) Skuldbördan som uppstår på grund av 
deltagande i ett system som utsetts enligt 
direktiv 98/26/EG23 med en återstående 
löptid på mindre än sju dagar.
(f) En skuld till någon av följande 
fordringsägare:
(i) En anställd, vad avser intjänad lön, 
intjänade pensionsförmåner eller annan 
fast ersättning, med undantag av den 
rörliga delen av ersättning som inte är 
reglerad i lag eller kollektivavtal.
(ii) En borgenär som har kommersiella 
fordringar eller kundfordringar till följd 
av varuleveranser eller tillhandahållande 
av tjänster till det institut eller enheter 
som avses i artikel 1 b–d som är av 
avgörande betydelse för dess löpande 
verksamhet, inklusive IT-tjänster, el-
vatten- och gasleveranser samt tjänster 
avseende uthyrning, förvaltning och 
underhåll av lokaler.
(iii) Skatte- och 
socialförsäkringsmyndigheter, förutsatt 
att skulderna är prioriterade enligt 
tillämplig insolvenslagstiftning eller 
civilrätt.
__________________
23 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om 
slutgiltig avveckling i system för 
överföring av betalningar och 
värdepapper EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.

Or. en

Ändringsförslag 661
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande skulder får inte bli föremål för 
nedskrivning och konvertering:

3. Följande skulder får inte bli föremål för 
nedskrivning och konvertering i enlighet 
med relevanta bestämmelser i direktivet 
om återhämtning och rekonstruktion: 

Or. en

Ändringsförslag 662
Nuno Melo

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Insättningar som täcks av 
insättningsgaranti.

(a) Insättningar oavsett deras art och 
värde.

Or. pt

Ändringsförslag 663
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Skulder till institut, förutom enheter 
som ingår i samma koncern, med en 
ursprunglig löptid på mindre än 
sju dagar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 664
Olle Schmidt
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Skulder till institut, förutom enheter 
som ingår i samma koncern, med en 
ursprunglig löptid på mindre än sju dagar.

(d) Skulder till institut, förutom enheter 
som ingår i samma koncern, med en 
ursprunglig löptid på mindre än en månad.

Or. en

Motivering

Förenlighet med direktivet om återhämtning och rekonstruktion: Tillämpningsområdet för 
skuldnedskrivning anpassat till parlamentets ståndpunkt om direktivet om återhämtning och 
rekonstruktion och för att säkerställa en sådan flexibilitet att det utesluter att skulder skapar 
incitament att använda rekonstruktionsfonden för att tillhandahålla kapital till 
skuldnedskrivning.

Ändringsförslag 665
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillämpningsområdet för det 
skuldnedskrivningsverktyg som fastställs i 
punkt 3 får, i tillämpliga fall, inte 
förhindra att 
skuldnedskrivningsbefogenheterna utövas 
på den del av en skuld med säkerhet eller 
en skuld för vilken säkerhet har ställts 
som överstiger värdet på de tillgångar, 
den pantsättning, den företagsinteckning 
eller det hypotek som ställts som säkerhet 
för skulden. Täckta obligationer enligt 
definitionen i artikel 52.4 i 
direktiv 2009/65/EG24 får undantas 
genom denna bestämmelse.

utgår

__________________
24 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 
om samordning av lagar och andra 



AM\1007249SV.doc 127/160 PE521.793v01-00

SV

författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag), EUT L 302, 
17.11.2009, s. 32.

Or. en

Ändringsförslag 666
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Derivatskulder som inte omfattas av 
tillämpningsområdet för punkt 3b ska 
skrivas ned först när en ordnad 
slutavräkning har gjorts av de berörda 
positionerna och i överensstämmelse med 
de tekniska standarder för tillsyn som 
utvecklats av Esma och EBA i enlighet 
med artikel 44 i direktiv [ ].

Or. en

Motivering

Förenlighet med direktivet om återhämtning och rekonstruktion: Tillämpningsområdet för 
skuldnedskrivning anpassat till parlamentets ståndpunkt om direktivet om återhämtning och 
rekonstruktion och för att säkerställa en sådan flexibilitet att det utesluter att skulder skapar 
incitament att använda rekonstruktionsfonden för att tillhandahålla kapital till 
skuldnedskrivning.

Ändringsförslag 667
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om synnerliga skäl föreligger får vissa 
skulder kan uteslutas eller delvis uteslutas 

utgår
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från tillämpningen av nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna i något av 
följande fall:
(a) I de fall det inte är möjligt att 
genomföra en skuldnedskrivning inom 
rimlig tid trots ärliga ansträngningar av 
rekonstruktionsmyndigheten, eller
(b) i de fall undantaget är absolut 
nödvändigt och proportionerligt för att 
uppnå kontinuitet i vitala funktioner och 
kärnaffärsområden på ett sätt som 
bibehåller förmågan hos institutet under 
rekonstruktion att fortsatt upprätthålla 
nyckelverksamhet, nyckeltjänster och –
transaktioner, eller
(c) i de fall undantaget är absolut 
nödvändigt och proportionellt för att 
undvika att ge upphov till en utbredd 
riskspridning som allvarligt skulle kunna 
avbryta de finansiella marknadernas 
funktion på ett sätt som skulle kunna 
orsaka en allvarlig störning i en 
medlemsstats ekonomi eller i unionen, 
eller
(d) i de fall tillämpningen av 
skuldnedskrivningsverktyget till dessa 
skuldåtaganden skulle leda till en 
värdeförstöring så att de förluster som 
åsamkas andra borgenärer skulle vara 
högre än om dessa skulder undantogs 
från skuldnedskrivning.
När en kvalificerande skuld eller klass av 
kvalificerande skulder är undantagen 
eller delvis undantagen, får nivån på 
nedskrivning eller konvertering som 
tillämpas på andra kvalificerande skulder 
ökas för att ta hänsyn till sådana 
undantag, förutsatt att den nivå på 
nedskrivning och konvertering som 
tillämpas på andra kvalificerande skulder 
respekterar den princip som fastställs i 
artikel 13.1 f.

Or. en
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Ändringsförslag 668
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om synnerliga skäl föreligger får vissa 
skulder kan uteslutas eller delvis uteslutas 
från tillämpningen av nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna i något av 
följande fall:

utgår

(a) I de fall det inte är möjligt att 
genomföra en skuldnedskrivning inom 
rimlig tid trots ärliga ansträngningar av 
rekonstruktionsmyndigheten, eller
(b) i de fall undantaget är absolut 
nödvändigt och proportionerligt för att 
uppnå kontinuitet i vitala funktioner och 
kärnaffärsområden på ett sätt som 
bibehåller förmågan hos institutet under 
rekonstruktion att fortsatt upprätthålla 
nyckelverksamhet, nyckeltjänster och –
transaktioner, eller
(c) i de fall undantaget är absolut 
nödvändigt och proportionellt för att 
undvika att ge upphov till en utbredd 
riskspridning som allvarligt skulle kunna 
avbryta de finansiella marknadernas 
funktion på ett sätt som skulle kunna 
orsaka en allvarlig störning i en 
medlemsstats ekonomi eller i unionen, 
eller
(d) i de fall tillämpningen av 
skuldnedskrivningsverktyget till dessa 
skuldåtaganden skulle leda till en 
värdeförstöring så att de förluster som 
åsamkas andra borgenärer skulle vara 
högre än om dessa skulder undantogs 
från skuldnedskrivning.
När en kvalificerande skuld eller klass av 
kvalificerande skulder är undantagen 
eller delvis undantagen, får nivån på 
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nedskrivning eller konvertering som 
tillämpas på andra kvalificerande skulder 
ökas för att ta hänsyn till sådana 
undantag, förutsatt att den nivå på 
nedskrivning och konvertering som 
tillämpas på andra kvalificerande skulder 
respekterar den princip som fastställs i 
artikel 13.1 f.

Or. en

Ändringsförslag 669
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om synnerliga skäl föreligger får vissa 
skulder kan uteslutas eller delvis uteslutas 
från tillämpningen av nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna i något av 
följande fall:

utgår

(a) I de fall det inte är möjligt att 
genomföra en skuldnedskrivning inom 
rimlig tid trots ärliga ansträngningar av 
rekonstruktionsmyndigheten, eller
(b) i de fall undantaget är absolut 
nödvändigt och proportionerligt för att 
uppnå kontinuitet i vitala funktioner och 
kärnaffärsområden på ett sätt som 
bibehåller förmågan hos institutet under 
rekonstruktion att fortsatt upprätthålla 
nyckelverksamhet, nyckeltjänster och –
transaktioner, eller
(c) i de fall undantaget är absolut 
nödvändigt och proportionellt för att 
undvika att ge upphov till en utbredd 
riskspridning som allvarligt skulle kunna 
avbryta de finansiella marknadernas 
funktion på ett sätt som skulle kunna 
orsaka en allvarlig störning i en 
medlemsstats ekonomi eller i unionen, 
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eller
(d) i de fall tillämpningen av 
skuldnedskrivningsverktyget till dessa 
skuldåtaganden skulle leda till en 
värdeförstöring så att de förluster som 
åsamkas andra borgenärer skulle vara 
högre än om dessa skulder undantogs 
från skuldnedskrivning.
När en kvalificerande skuld eller klass av 
kvalificerande skulder är undantagen 
eller delvis undantagen, får nivån på 
nedskrivning eller konvertering som 
tillämpas på andra kvalificerande skulder 
ökas för att ta hänsyn till sådana 
undantag, förutsatt att den nivå på 
nedskrivning och konvertering som 
tillämpas på andra kvalificerande skulder 
respekterar den princip som fastställs i 
artikel 13.1 f.

Or. en

Ändringsförslag 670
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) i de fall undantaget är absolut 
nödvändigt och proportionellt för att 
undvika att ge upphov till en utbredd 
riskspridning som allvarligt skulle kunna 
avbryta de finansiella marknadernas 
funktion på ett sätt som skulle kunna 
orsaka en allvarlig störning i en 
medlemsstats ekonomi eller i unionen, 
eller

(c) i de fall undantaget är absolut 
nödvändigt och proportionellt för att 
undvika en allvarlig störning i en 
medlemsstats ekonomi eller i unionens 
ekonomi inklusive för att undvika att ge 
upphov till en utbredd riskspridning som 
allvarligt skulle kunna avbryta de 
finansiella marknadernas funktion, eller

Or. en
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Ändringsförslag 671
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en kvalificerande skuld eller klass av 
kvalificerande skulder är undantagen eller 
delvis undantagen, får nivån på 
nedskrivning eller konvertering som 
tillämpas på andra kvalificerande skulder 
ökas för att ta hänsyn till sådana undantag, 
förutsatt att den nivå på nedskrivning och 
konvertering som tillämpas på andra 
kvalificerande skulder respekterar den 
princip som fastställs i artikel 13.1 f.

När en kvalificerande skuld eller klass av 
kvalificerande skulder är undantagen eller 
delvis undantagen, ska nivån på 
nedskrivning eller konvertering som 
tillämpas på andra kvalificerande skulder 
ökas för att ta hänsyn till sådana undantag, 
förutsatt att den nivå på nedskrivning och 
konvertering som tillämpas på andra 
kvalificerande skulder respekterar den 
princip som fastställs i artikel 13.1 f.

Or. en

Motivering

Förenlighet med direktivet om återhämtning och rekonstruktion: Tillämpningsområdet för 
skuldnedskrivning anpassat till parlamentets ståndpunkt om direktivet om återhämtning och 
rekonstruktion och för att säkerställa en sådan flexibilitet att det utesluter att skulder skapar 
incitament att använda rekonstruktionsfonden för att tillhandahålla kapital till 
skuldnedskrivning.

Ändringsförslag 672
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I de fall en kvalificerande skuld eller 
klass av kvalificerande skulder undantas 
eller delvis undantas i enlighet med punkt 
5, och de förluster som skulle ha burits av 
dessa skulder inte har överförts fullt ut till 
andra fordringsägare, får ett bidrag från 
fonden ges till institutet under 
rekonstruktion i följande syften:

utgår
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(a) För att täcka eventuella förluster inte 
har absorberats av kvalificerande skulder 
och återställa netto tillgångsvärdet i 
institutet under rekonstruktion till noll i 
enlighet med punkt 1 a.
(b) För att köpa aktier eller andra 
äganderättsinstrument eller 
kapitalinstrumenten i institutet under 
rekonstruktion, i syfte att rekapitalisera 
institutet i enlighet med punkt 1 b.

Or. en

Ändringsförslag 673
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I de fall en kvalificerande skuld eller 
klass av kvalificerande skulder undantas 
eller delvis undantas i enlighet med punkt 
5, och de förluster som skulle ha burits av 
dessa skulder inte har överförts fullt ut till 
andra fordringsägare, får ett bidrag från 
fonden ges till institutet under 
rekonstruktion i följande syften:

utgår

(a) För att täcka eventuella förluster inte 
har absorberats av kvalificerande skulder 
och återställa netto tillgångsvärdet i 
institutet under rekonstruktion till noll i 
enlighet med punkt 1 a.
(b) För att köpa aktier eller andra 
äganderättsinstrument eller 
kapitalinstrumenten i institutet under 
rekonstruktion, i syfte att rekapitalisera 
institutet i enlighet med punkt 1 b.

Or. en
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Ändringsförslag 674
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I de fall en kvalificerande skuld eller 
klass av kvalificerande skulder undantas 
eller delvis undantas i enlighet med punkt 
5, och de förluster som skulle ha burits av 
dessa skulder inte har överförts fullt ut till
andra fordringsägare, får ett bidrag från 
fonden ges till institutet under 
rekonstruktion i följande syften:

utgår

(a) För att täcka eventuella förluster inte 
har absorberats av kvalificerande skulder 
och återställa netto tillgångsvärdet i 
institutet under rekonstruktion till noll i 
enlighet med punkt 1 a.
(b) För att köpa aktier eller andra 
äganderättsinstrument eller 
kapitalinstrumenten i institutet under 
rekonstruktion, i syfte att rekapitalisera 
institutet i enlighet med punkt 1 b.

Or. en

Ändringsförslag 675
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I de fall en kvalificerande skuld eller 
klass av kvalificerande skulder undantas 
eller delvis undantas i enlighet med punkt 
5, och de förluster som skulle ha burits av 
dessa skulder inte har överförts fullt ut till 
andra fordringsägare, får ett bidrag från 
fonden ges till institutet under 
rekonstruktion i följande syften:

6. I de fall en kvalificerande skuld eller 
klass av kvalificerande skulder undantas 
eller delvis undantas i enlighet med punkt 
5, och de förluster som skulle ha burits av 
dessa skulder inte kan överföras fullt ut till 
andra fordringsägare utan att bryta mot 
principen i artikel 13.1 f, får ett bidrag 
från fonden ges till institutet under 
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rekonstruktion i följande syften:

Or. en

Motivering

Förenlighet med direktivet om återhämtning och rekonstruktion: Tillämpningsområdet för 
skuldnedskrivning anpassat till parlamentets ståndpunkt om direktivet om återhämtning och 
rekonstruktion och för att säkerställa en sådan flexibilitet att det utesluter att skulder skapar 
incitament att använda rekonstruktionsfonden för att tillhandahålla kapital till 
skuldnedskrivning.

Ändringsförslag 676
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I de fall en kvalificerande skuld eller 
klass av kvalificerande skulder undantas 
eller delvis undantas i enlighet med 
punkt 5, och de förluster som skulle ha 
burits av dessa skulder inte har överförts 
fullt ut till andra fordringsägare, får ett 
bidrag från fonden ges till institutet under 
rekonstruktion i följande syften:

6. I de fall en kvalificerande skuld eller 
klass av kvalificerande skulder undantas 
eller delvis undantas i enlighet med 
punkt 5, och de förluster som skulle ha 
burits av dessa skulder inte har överförts 
fullt ut till andra fordringsägare får rådet i 
en rekonstruktionsram som antagits i 
enlighet med artikel 16.8 tillåta att, ett 
bidrag från fonden får ges till institutet 
under rekonstruktion i följande syften:

Or. en

Ändringsförslag 677
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Fonden får endast ge ett bidrag som 
avses i punkt 6 under förutsättning att 
bidraget uppfyller följande båda kriterier:

utgår
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(a) Ett bidrag till förlustabsorbering och 
rekapitalisering motsvarande ett belopp 
som minst motsvarar 8 % av de 
sammanlagda skulderna, inklusive egna 
medel i institutet under rekonstruktion, 
beräknat vid tidpunkten för 
rekonstruktionsåtgärden i 
överensstämmelse med den värdering som 
föreskrivs i artikel 17, har gjorts av 
aktieägare och innehavare av andra 
äganderättsinstrument, innehavare av 
relevanta kapitalinstrument och andra 
kvalificerande skulder genom 
nedskrivning, konvertering eller på annat 
sätt.
(b) Bidraget från fonden överstiger inte 
5 % av de sammanlagda skulderna, 
inklusive egna medel i institutet under 
rekonstruktion, beräknat vid tidpunkten 
för rekonstruktionsåtgärden på grundval 
av den värdering som föreskrivs i 
artikel 17.

Or. en

Ändringsförslag 678
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Fonden får endast ge ett bidrag som 
avses i punkt 6 under förutsättning att 
bidraget uppfyller följande båda kriterier:

utgår

(a) Ett bidrag till förlustabsorbering och 
rekapitalisering motsvarande ett belopp 
som minst motsvarar 8 % av de 
sammanlagda skulderna, inklusive egna 
medel i institutet under rekonstruktion, 
beräknat vid tidpunkten för 
rekonstruktionsåtgärden i 
överensstämmelse med den värdering som 
föreskrivs i artikel 17, har gjorts av 
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aktieägare och innehavare av andra 
äganderättsinstrument, innehavare av 
relevanta kapitalinstrument och andra 
kvalificerande skulder genom 
nedskrivning, konvertering eller på annat 
sätt.
(b) Bidraget från fonden överstiger inte 
5 % av de sammanlagda skulderna, 
inklusive egna medel i institutet under 
rekonstruktion, beräknat vid tidpunkten 
för rekonstruktionsåtgärden på grundval 
av den värdering som föreskrivs i 
artikel 17.

Or. en

Ändringsförslag 679
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Fonden får endast ge ett bidrag som 
avses i punkt 6 under förutsättning att 
bidraget uppfyller följande båda kriterier:

utgår

(a) Ett bidrag till förlustabsorbering och 
rekapitalisering motsvarande ett belopp 
som minst motsvarar 8 % av de 
sammanlagda skulderna, inklusive egna 
medel i institutet under rekonstruktion,
beräknat vid tidpunkten för 
rekonstruktionsåtgärden i 
överensstämmelse med den värdering som 
föreskrivs i artikel 17, har gjorts av 
aktieägare och innehavare av andra 
äganderättsinstrument, innehavare av 
relevanta kapitalinstrument och andra 
kvalificerande skulder genom 
nedskrivning, konvertering eller på annat 
sätt.
(b) Bidraget från fonden överstiger inte 
5 % av de sammanlagda skulderna, 
inklusive egna medel i institutet under 



PE521.793v01-00 138/160 AM\1007249SV.doc

SV

rekonstruktion, beräknat vid tidpunkten 
för rekonstruktionsåtgärden på grundval 
av den värdering som föreskrivs i 
artikel 17.

Or. en

Ändringsförslag 680
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett bidrag till förlustabsorbering och 
rekapitalisering motsvarande ett belopp 
som minst motsvarar 8 % av de 
sammanlagda skulderna, inklusive egna 
medel i institutet under rekonstruktion, 
beräknat vid tidpunkten för 
rekonstruktionsåtgärden i 
överensstämmelse med den värdering som 
föreskrivs i artikel 17, har gjorts av 
aktieägare och innehavare av andra 
äganderättsinstrument, innehavare av 
relevanta kapitalinstrument och andra 
kvalificerande skulder genom 
nedskrivning, konvertering eller på annat 
sätt.

(a) Ett bidrag till förlustabsorbering och 
rekapitalisering motsvarande ett belopp 
som minst motsvarar 8 % av de 
sammanlagda skulderna, inklusive egna 
medel i institutet under rekonstruktion, 
beräknat vid tidpunkten för 
rekonstruktionsåtgärden i 
överensstämmelse med den värdering som 
föreskrivs i artikel 17, har gjorts av 
aktieägare och innehavare av andra 
äganderättsinstrument, innehavare av 
relevanta kapitalinstrument och andra 
kvalificerande skulder med undantag för 
insättningar genom nedskrivning, 
konvertering eller på annat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 681
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Fondens bidrag får finansieras på 
följande sätt:

utgår
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(a) Genom det belopp som är tillgängligt 
för fonden har anskaffats genom bidrag 
från enheter som avses i artikel 2 i 
enlighet med artikel 66,
(b) Genom det beloppet som kan 
anskaffas genom bidrag i efterhand i 
enlighet med artikel 67 inom en period av 
tre år, och
(c) i de fall beloppen som avses i led a och 
b är otillräckliga, genom belopp som 
anskaffats från alternativa 
finansieringskällor i enlighet med 
artikel 69.

Or. en

Ändringsförslag 682
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Fondens bidrag får finansieras på 
följande sätt:

utgår

(a) Genom det belopp som är tillgängligt 
för fonden har anskaffats genom bidrag 
från enheter som avses i artikel 2 i 
enlighet med artikel 66,
(b) Genom det beloppet som kan 
anskaffas genom bidrag i efterhand i 
enlighet med artikel 67 inom en period av 
tre år, och
(c) i de fall beloppen som avses i led a och 
b är otillräckliga, genom belopp som 
anskaffats från alternativa 
finansieringskällor i enlighet med 
artikel 69.

Or. en
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Ändringsförslag 683
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Fondens bidrag får finansieras på 
följande sätt:

utgår

(a) Genom det belopp som är tillgängligt 
för fonden har anskaffats genom bidrag 
från enheter som avses i artikel 2 i 
enlighet med artikel 66,
(b) Genom det beloppet som kan 
anskaffas genom bidrag i efterhand i 
enlighet med artikel 67 inom en period av 
tre år, och
(c) i de fall beloppen som avses i led a och 
b är otillräckliga, genom belopp som 
anskaffats från alternativa 
finansieringskällor i enlighet med 
artikel 69.

Or. en

Ändringsförslag 684
Anni Podimata

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) i de fall beloppen som avses i led a, b 
och c är otillräckliga eller inte är lätt
tillgängliga, genom belopp som anskaffats 
via offentliga instrument, helst ett 
offentligt gemenskapsinstrument, 

Or. en
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Ändringsförslag 685
Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) den lånefacilitet som avses i 
artikel 64.2 a får också användas för att 
finansiera fondens bidrag,

Or. en

Ändringsförslag 686
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I undantagsfall får ytterligare 
finansiering anskaffas från alternativa 
finansieringskällor efter det att

utgår

(a) den gräns på 5 % som anges i punkt 7 
b har uppnåtts, och
(b) alla oprioriterade skulder utan 
säkerheter, förutom kvalificerande 
insättningar, fullt ut har skrivits ner eller 
konverterats.

Or. en

Ändringsförslag 687
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I undantagsfall får ytterligare utgår



PE521.793v01-00 142/160 AM\1007249SV.doc

SV

finansiering anskaffas från alternativa 
finansieringskällor efter det att
(a) den gräns på 5 % som anges i punkt 7 
b har uppnåtts, och
(b) alla oprioriterade skulder utan 
säkerheter, förutom kvalificerande 
insättningar, fullt ut har skrivits ner eller 
konverterats.

Or. en

Ändringsförslag 688
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I undantagsfall får ytterligare 
finansiering anskaffas från alternativa 
finansieringskällor efter det att

utgår

(a) den gräns på 5 % som anges i punkt 7 
b har uppnåtts, och
(b) alla oprioriterade skulder utan 
säkerheter, förutom kvalificerande 
insättningar, fullt ut har skrivits ner eller 
konverterats.

Or. en

Ändringsförslag 689
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I undantagsfall får ytterligare 
finansiering anskaffas från alternativa 
finansieringskällor efter det att

9. I undantagsfall, om detta föreskrivs i 
den ram som antagits av rådet enligt 
artikel 16.8, får ytterligare finansiering 
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anskaffas från alternativa 
finansieringskällor efter det att

Or. en

Ändringsförslag 690
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om de villkor som anges i punkt 7 a 
och b har uppfyllts, får, som ett alternativ 
eller komplement, ett bidrag ges från 
medel som har anskaffats genom avgifter 
som betalats in på förhand i enlighet med 
artikel 66 och som ännu inte har använts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 691
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om de villkor som anges i punkt 7 a 
och b har uppfyllts, får, som ett alternativ 
eller komplement, ett bidrag ges från 
medel som har anskaffats genom avgifter 
som betalats in på förhand i enlighet med 
artikel 66 och som ännu inte har använts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 692
Anne E. Jensen, Nils Torvalds
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om de villkor som anges i punkt 7 a 
och b har uppfyllts, får, som ett alternativ 
eller komplement, ett bidrag ges från 
medel som har anskaffats genom avgifter 
som betalats in på förhand i enlighet med 
artikel 66 och som ännu inte har använts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 693
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. I denna förordning ska stycke 5 i 
artikel 38.3cab i direktiv [ ] inte tillämpas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 694
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. I denna förordning ska stycke 5 i 
artikel 38.3cab i direktiv [ ] inte tillämpas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 695
Sharon Bowles
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. När beslut som avses i punkt 5 fattas 
ska vederbörlig hänsyn tas till följande 
faktorer:

utgår

(a) Principen att förluster bör bäras i 
första hand av aktieägare och därefter, 
generellt, av borgenärer i institutet under 
rekonstruktion i prioritetsordning.
(b) Den nivå på 
förlustabsorberingskapaciteten som skulle 
återstå i institutet under rekonstruktion 
om skulden eller skuldslaget undantogs.
(c) Behovet att bibehålla tillräckliga 
medel för rekonstruktionsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 696
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. När beslut som avses i punkt 5 fattas 
ska vederbörlig hänsyn tas till följande 
faktorer:

utgår

(a) Principen att förluster bör bäras i 
första hand av aktieägare och därefter, 
generellt, av borgenärer i institutet under 
rekonstruktion i prioritetsordning.
(b) Den nivå på 
förlustabsorberingskapaciteten som skulle 
återstå i institutet under rekonstruktion 
om skulden eller skuldslaget undantogs.
(c) Behovet att bibehålla tillräckliga 
medel för rekonstruktionsfinansiering.
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Or. en

Ändringsförslag 697
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. När beslut som avses i punkt 5 fattas 
ska vederbörlig hänsyn tas till följande 
faktorer:

utgår

(a) Principen att förluster bör bäras i 
första hand av aktieägare och därefter, 
generellt, av borgenärer i institutet under 
rekonstruktion i prioritetsordning.
(b) Den nivå på 
förlustabsorberingskapaciteten som skulle 
återstå i institutet under rekonstruktion 
om skulden eller skuldslaget undantogs.
(c) Behovet att bibehålla tillräckliga 
medel för rekonstruktionsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 698
Nuno Melo

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 12 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Principen att förluster bör bäras i första 
hand av aktieägare och därefter, generellt, 
av borgenärer i institutet under 
rekonstruktion i prioritetsordning.

Principen att förluster bör bäras i första 
hand av aktieägare och därefter, generellt, 
av borgenärer i institutet under 
rekonstruktion i prioritetsordning, med 
undantag för insättningar som omfattas 
av artikel 12 d och e.

Or. pt
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Ändringsförslag 699
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Nämnden ska göra sin bedömning av 
följande punkter utifrån en värdering som 
uppfyller kraven i artikel 17:

utgår

(a) Det totala belopp med vilket 
kvalificerande skulder måste skrivas ned 
för att säkerställa att nettotillgångsvärdet i 
institutet under rekonstruktion är lika 
med noll.
(b) I förekommande fall, det totala belopp 
med vilket kvalificerande skulder måste 
konverteras till aktier i syfte att återställa 
kärnprimärkapitalrelationen i antingen 
institutet under rekonstruktion eller 
brobanken.
När beslut fattas om att tillämpa 
skuldnedskrivningsverktyget för det 
ändamål som avses i punkt 1 a ska den 
bedömning som avses i första stycket 
fastställa beloppet med vilket 
kvalificerande skulder behöver skrivas 
ned eller konverteras för att återställa 
kärnprimärkapitalrelationen i institutet 
under rekonstruktion, eller i 
förekommande fall broinstitutet, med 
beaktande av eventuella kapitaltillskott 
från rekonstruktionsfonden enligt 
artikel 71.1 d och för att upprätthålla 
tillräckligt marknadsförtroende för 
institutet under rekonstruktion eller 
broinstitutet och göra det möjligt för 
institutet att fortsatt uppfylla villkoren för 
auktorisation och bedriva de 
verksamheter för vilka det har 
auktoriserats enligt direktiv 2013/36/EG 
eller direktiv 2004/39/EG.
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Or. en

Ändringsförslag 700
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Undantag enligt punkt 5 får tillämpas 
antingen för att helt undanta en skuld 
från nedskrivning eller för att begränsa 
nivån av den nedskrivning som tillämpas 
på skulden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 701
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Undantag enligt punkt 5 får tillämpas 
antingen för att helt undanta en skuld 
från nedskrivning eller för att begränsa 
nivån av den nedskrivning som tillämpas 
på skulden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 702
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Undantag enligt punkt 5 får tillämpas 
antingen för att helt undanta en skuld från 
nedskrivning eller för att begränsa nivån av 
den nedskrivning som tillämpas på 
skulden.

14. Undantag enligt punkt 5 och enligt de 
relevanta bestämmelserna i direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion får 
tillämpas antingen för att helt undanta en 
skuld från nedskrivning eller för att 
begränsa nivån av den nedskrivning som 
tillämpas på skulden.

Or. en

Ändringsförslag 703
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. Nedskrivnings- och 
konverteringsbefogenheterna ska 
respektera de krav på prioritering av 
fordringar som anges i artikel 15.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 704
Elisa Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – stycke 1 – led b – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vi) I vilken utsträckning och på vilket sätt 
de befogenheter för de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna som anges i 
kapitel V i direktiv [ ] utövas av dem.

(vi) I vilken utsträckning och på vilket sätt 
de befogenheter för de nationella 
rekonstruktionsmyndigheterna som anges i 
avdelning IV kapitel V i direktiv [ ] utövas 
av dem.

Or. en
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Ändringsförslag 705
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om så är nödvändigt för att uppnå 
rekonstruktionsmålen, kan kommissionen, 
på rekommendation av nämnden eller på 
eget initiativ, ompröva sitt beslut om 
rekonstruktionsramen och anta lämpliga 
ändringar.

3. Om så är nödvändigt för att uppnå 
rekonstruktionsmålen kan nämnden 
ompröva sitt beslut om 
rekonstruktionsramen och anta lämpliga 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 706
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om så är nödvändigt för att uppnå 
rekonstruktionsmålen, kan kommissionen, 
på rekommendation av nämnden eller på 
eget initiativ, ompröva sitt beslut om 
rekonstruktionsramen och anta lämpliga 
ändringar.

3. Om så är nödvändigt för att uppnå 
rekonstruktionsmålen, kan kommissionen, 
på rekommendation av nämnden, ompröva 
sitt beslut om rekonstruktionsramen och 
anta lämpliga ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 707
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om så är nödvändigt för att uppnå 
rekonstruktionsmålen, kan kommissionen, 
på rekommendation av nämnden eller på 
eget initiativ, ompröva sitt beslut om 
rekonstruktionsramen och anta lämpliga 
ändringar.

3. Om så är nödvändigt för att uppnå 
rekonstruktionsmålen, kan de nationella 
behöriga myndigheterna, på 
rekommendation av nämnden eller på eget 
initiativ, ompröva sina beslut om 
rekonstruktionsramen och anta lämpliga 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 708
Philippe Lamberts, Sven Giegold
on behalf of the Greens/EFA Group

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en nationell 
rekonstruktionsmyndighet inte har 
tillämpat ett beslut som avses i artikel 16, 
eller har tillämpat det på ett sätt som inte 
uppnår rekonstruktionsmålen enligt denna 
förordning ska nämnden ha befogenhet att 
beordra ett institut under rekonstruktion att 
göra följande:

2. Om en nationell 
rekonstruktionsmyndighet inte har 
tillämpat ett beslut som avses i artikel 16, 
eller har tillämpat det på ett sätt som inte 
uppnår rekonstruktionsmålen enligt denna 
förordning ska nämnden ha befogenhet att 
beordra ett institut under rekonstruktion att 
göra följande eller utöva någon annan 
befogenhet enligt direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion:

Or. en

Ändringsförslag 709
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en nationell 2. Om en nationell 
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rekonstruktionsmyndighet inte har 
tillämpat ett beslut som avses i artikel 16, 
eller har tillämpat det på ett sätt som inte 
uppnår rekonstruktionsmålen enligt denna 
förordning ska nämnden ha befogenhet att 
beordra ett institut under rekonstruktion 
att göra följande:

rekonstruktionsmyndighet inte har 
tillämpat ett beslut som avses i artikel 16, 
eller har tillämpat det på ett sätt som inte 
uppnår rekonstruktionsmålen enligt denna 
förordning ska nämnden vara överordnad 
den nationella 
rekonstruktionsmyndigheten i syfte att se 
till att beslutet tillämpas korrekt.

Or. en

Ändringsförslag 710
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en nationell 
rekonstruktionsmyndighet inte har 
tillämpat ett beslut som avses i artikel 16, 
eller har tillämpat det på ett sätt som inte 
uppnår rekonstruktionsmålen enligt denna 
förordning ska nämnden ha befogenhet att 
beordra ett institut under rekonstruktion att 
göra följande:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 711
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Till en annan person överföra 
specifika rättigheter, tillgångar eller 
skulder i ett institut under rekonstruktion.

utgår

Or. en



AM\1007249SV.doc 153/160 PE521.793v01-00

SV

Ändringsförslag 712
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Till en annan person överföra specifika 
rättigheter, tillgångar eller skulder i ett 
institut under rekonstruktion.

(a) Till en annan juridisk person överföra 
specifika rättigheter, tillgångar eller 
skulder i ett institut under rekonstruktion.

Or. en

Ändringsförslag 713
Diogo Feio

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kräva konvertering av 
skuldinstrument som innehåller ett 
avtalsenlig giltighetstid för konvertering
enligt de omständigheter som anges i 
artikel 18.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 714
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kräva konvertering av skuldinstrument 
som innehåller en avtalsenlig giltighetstid 
för konvertering enligt de omständigheter 
som anges i artikel 18.

(b) Kräva konvertering av alla 
skuldinstrument som innehåller en 
avtalsenlig giltighetstid för konvertering 
enligt de omständigheter som anges i 
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artikel 18.

Or. en

Ändringsförslag 715
Philippe Lamberts, Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Offentlig transparens efter rekonstruktion 
När det finansinstitut för vilket 
rekonstruktionsåtgärderna har tillämpats 
upphör att uppfylla villkoren för 
rekonstruktion, och när alla 
insolvensförfaranden som avser detta 
eller dessa institut till följd av 
rekonstruktionsåtgärderna har slutförts, 
ska nämnden utan dröjsmål offentliggöra 
en lämpligt aggregerad balansräkning 
värderad enligt principerna i denna 
förordning vid tidpunkten för beslutet att 
rekonstruera institutet, som tydligt visar 
institutets nettotillgångsvärde och värdet 
på de olika kategorierna av tillgångar och 
skulder. Nämnden ska dessutom 
offentliggöra de totala förluster som 
åsamkats de olika kategorierna av 
borgenärer när skuldnedskrivning har 
tillämpats, finansieringsbelopp och 
finansieringskällor med avseende på 
rekonstruktionsprocessen och intäkterna 
från all försäljning av företagsenheter 
eller företagstillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 716
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden ska informera kommissionen 
om alla åtgärder den vidtar för att 
förbereda för rekonstruktion. Med 
beaktande av alla uppgifter som erhållits 
från nämnden ska ledamöterna av 
kommissionen och kommissionens 
personal omfattas av de krav på 
tystnadsplikt som fastställs i artikel 79.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 717
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden ska informera kommissionen
om alla åtgärder den vidtar för att 
förbereda för rekonstruktion. Med 
beaktande av alla uppgifter som erhållits 
från nämnden ska ledamöterna av 
kommissionen och kommissionens
personal omfattas av de krav på 
tystnadsplikt som fastställs i artikel 79.

1. Nämnden ska informera de nationella 
behöriga myndigheterna om alla åtgärder 
den vidtar för att förbereda för 
rekonstruktion. Med beaktande av alla 
uppgifter som erhållits från nämnden ska 
ledamöterna av de nationella behöriga 
myndigheterna och de nationella behöriga 
myndigheternas personal omfattas av de 
krav på tystnadsplikt som fastställs i 
artikel 79.

Or. en

Ändringsförslag 718
Sławomir Nitras

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nämnden ska informera kommissionen 
om alla åtgärder den vidtar för att 
förbereda för rekonstruktion. Med 
beaktande av alla uppgifter som erhållits 
från nämnden ska ledamöterna av 
kommissionen och kommissionens 
personal omfattas av de krav på 
tystnadsplikt som fastställs i artikel 79.

1. Nämnden ska informera kommissionen 
och rekonstruktionsmyndigheterna om 
alla åtgärder den vidtar för att förbereda för 
rekonstruktion. Med beaktande av alla 
uppgifter som erhållits från nämnden ska
ledamoten av kommissionen, 
kommissionens personal och 
rekonstruktionsmyndigheternas personal 
omfattas av de krav på tystnadsplikt som 
fastställs i artikel 79.

Or. en

Ändringsförslag 719
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I utövandet av sina respektive 
åligganden enligt denna förordning, ska 
nämnden, kommissionen, ECB och de 
nationella behöriga myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna nära 
samarbeta. ECB och de nationella behöriga 
myndigheterna ska förse nämnden och 
kommissionen med all information de 
behöver för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter.

2. I utövandet av sina respektive 
åligganden enligt denna förordning, ska 
nämnden, kommissionen, ECB, de 
nationella behöriga myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna samt i 
förekommande fall 
insättningsgarantisystemen nära 
samarbeta. ECB och de nationella behöriga 
myndigheterna ska förse nämnden och 
kommissionen med all information de 
behöver för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 720
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I utövandet av sina respektive 
åligganden enligt denna förordning, ska 
nämnden, kommissionen, ECB och de 
nationella behöriga myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna nära 
samarbeta. ECB och de nationella behöriga 
myndigheterna ska förse nämnden och 
kommissionen med all information de
behöver för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter.

2. I utövandet av sina respektive 
åligganden enligt denna förordning, ska 
nämnden, ECB och de nationella behöriga 
myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna nära 
samarbeta. ECB och de nationella behöriga 
myndigheterna ska förse nämnden med all 
information den behöver för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 721
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I utövandet av sina respektive 
befogenheter enligt denna förordning, ska 
nämnden, kommissionen, ECB och de 
nationella behöriga myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna samarbeta 
nära i rekonstruktionsplaneringen, i fasen 
tidigt ingripande och rekonstruktionfaserna 
i enlighet med artiklarna 7-26. ECB och de 
nationella behöriga myndigheterna ska 
förse nämnden och kommissionen med all 
information de behöver för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter.

3. I utövandet av sina respektive 
åligganden enligt denna förordning, ska 
nämnden, kommissionen, ECB, de 
nationella behöriga myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna samt i 
förekommande fall 
insättningsgarantisystemen samarbeta 
nära i rekonstruktionsplaneringen, i fasen 
tidigt ingripande och rekonstruktionfaserna 
i enlighet med artiklarna 7-26. ECB och de 
nationella behöriga myndigheterna ska 
förse nämnden och kommissionen med all 
information de behöver för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 722
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I utövandet av sina respektive 
befogenheter enligt denna förordning, ska 
nämnden, kommissionen, ECB och de 
nationella behöriga myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna samarbeta 
nära i rekonstruktionsplaneringen, i fasen 
tidigt ingripande och rekonstruktionfaserna 
i enlighet med artiklarna 7-26. ECB och de 
nationella behöriga myndigheterna ska 
förse nämnden och kommissionen med all 
information de behöver för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter.

3. I utövandet av sina respektive 
befogenheter enligt denna förordning, ska
nämnden, ECB och de nationella behöriga 
myndigheterna och 
rekonstruktionsmyndigheterna samarbeta 
nära i rekonstruktionsplaneringen, i fasen 
tidigt ingripande och rekonstruktionfaserna 
i enlighet med artiklarna 7-26. ECB och de 
nationella behöriga myndigheterna ska 
förse nämnden och kommissionen med all 
information de behöver för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 723
Sharon Bowles

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid tillämpningen av denna förordning 
ska nämnden utse en företrädare som ska 
delta i Europeiska bankmyndighetens 
rekonstruktionskommitté, inrättad i 
enlighet med artikel 113 i direktiv [ ].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 724
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Nämnden ska ha ett nära samarbete 
med Europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och 
Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), 
särskilt i de fall den europeiska 
finansiella stabiliseringsfaciliteten eller 
den europeiska stabilitetsmekanismen har 
beviljat eller antas bevilja direkt eller 
indirekt ekonomiskt stöd till enheter med 
säte i en deltagande medlemsstat, särskilt i 
de extraordinära omständigheter som 
avses i artikel 24.9.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 725
Marianne Thyssen

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Nämnden ska ha ett nära samarbete med 
Europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och
Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), 
särskilt i de fall den europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten eller den 
europeiska stabilitetsmekanismen har 
beviljat eller antas bevilja direkt eller 
indirekt ekonomiskt stöd till enheter med 
säte i en deltagande medlemsstat, särskilt i 
de extraordinära omständigheter som avses 
i artikel 24.9.

6. Nämnden ska ha ett nära samarbete med 
Europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten (EFSF), Europeiska 
stabilitetsmekanismen (ESM) och andra 
liknande framtida europeiska enheter, 
särskilt i de fall den europeiska finansiella 
stabiliseringsfaciliteten, den europeiska 
stabilitetsmekanismen eller andra 
liknande framtida europeiska enheter, har 
beviljat eller antas bevilja direkt eller 
indirekt ekonomiskt stöd till enheter med 
säte i en deltagande medlemsstat, särskilt i 
de extraordinära omständigheter som avses 
i artikel 24.9.

Or. nl
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Ändringsförslag 726
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen och nämnden och 
rekonstruktionsmyndigheterna och de 
behöriga myndigheterna i icke-deltagande 
medlemsstater ska ingå ett 
samförståndsavtal som i allmänna 
ordalag beskriver hur de avser att 
samarbeta med varandra vid utförandet 
av sina uppgifter enligt [direktivet om 
återhämtning och rekonstruktion]. 
Samförståndsavtalet ska ses över 
regelbundet.
Utan att det påverkar första stycket ska 
kommissionen och nämnden ingå ett 
samförståndsavtal med 
rekonstruktionsmyndigheten och den 
behöriga myndigheten i varje icke-
deltagande medlemsstat som är 
hemmedlemsstat för åtminstone ett globalt 
systemviktigt institut, enligt definitionen i 
unionsrätten.
Varje samförståndsavtal ska ses över 
regelbundet och offentliggöras med 
beaktande av en korrekt behandling av 
konfidentiell information.

Or. en


