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Ændringsforslag 727
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Både Afviklingsinstansen og de 
nationale afviklingsmyndigheder er 
omfattet af en forpligtelse til samarbejde i 
god tro og til udveksling af oplysninger.

1. Både Afviklingsinstansen og de 
nationale afviklingsmyndigheder er 
omfattet af en forpligtelse til samarbejde i 
god tro og til udveksling af oplysninger.

Ved procedurer til afvikling af 
virksomheder i henhold til artikel 2, litra 
a)-c), der ikke er underlagt direkte tilsyn 
fra Den Europæiske Centralbank i 
henhold til artikel 6, stk. 4, i Rådets 
forordning […] om overdragelse af 
specifikke opgaver til Den Europæiske 
Centralbank i forbindelse med politikker 
vedrørende tilsyn med kreditinstitutter, er 
de nationale afviklingsmyndigheder og 
Afviklingsinstansen omfattet af en 
forpligtelse til udveksling af oplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 728
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afviklingsinstansen meddeler 
Kommissionen alle oplysninger, der er 
relevante for varetagelsen af dens opgaver i 
henhold til denne forordning og, hvis det 
er relevant, artikel 107 i TEUF.

2. Afviklingsinstansen meddeler 
Kommissionen alle oplysninger, der er 
relevante for varetagelsen af dens opgaver i 
henhold til artikel 107 i TEUF.

Or. en
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Ændringsforslag 729
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en koncern omfatter enheder, der er 
etableret i deltagende medlemsstater og i 
ikke-deltagende medlemsstater, 
repræsenterer Afviklingsinstansen, under 
forbehold af en i henhold til denne 
forordning krævet godkendelse fra 
Kommissionens side, de deltagende 
medlemsstaters nationale 
afviklingsmyndigheder i forbindelse med 
samarbejdet med ikke-deltagende 
medlemsstater i henhold til artikel 7, 8, 11, 
12, 15, 50 og 80-83 i direktiv […].

Hvis en koncern omfatter enheder, der er 
etableret i deltagende medlemsstater og i 
ikke-deltagende medlemsstater, 
repræsenterer Afviklingsinstansen, under 
forbehold af en i henhold til denne 
forordning krævet godkendelse fra 
Kommissionens side, de deltagende 
medlemsstaters nationale 
afviklingsmyndigheder i forbindelse med 
samarbejdet med ikke-deltagende 
medlemsstater i henhold til artikel 7, 8, 11, 
12, 15, 50 og 80-83 i direktiv […]
Afviklingsinstansen underretter de 
nationale afviklingsmyndigheder i ikke-
deltagende medlemsstater om enhver 
foranstaltning, som den træffer som 
forberedelse til en afvikling, hvor en 
koncern omfatter enheder, der er etableret 
i såvel deltagende som ikke-deltagende 
medlemsstater. Ved uenighed i 
grænseoverskridende situationer finder 
bestemmelserne om bindende mægling 
foretaget af Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed som anført i 
forordning 1093/2010 fuld anvendelse. I 
sin egenskab af national 
afviklingsmyndighed er 
Afviklingsinstansen forpligtet til at handle 
i henhold til EBA's beslutning, og 
Kommissionen kan ikke træffe 
foranstaltninger, der strider mod EBA's 
beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 730
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en koncern omfatter enheder, der er 
etableret i deltagende medlemsstater og i 
ikke-deltagende medlemsstater, 
repræsenterer Afviklingsinstansen, under 
forbehold af en i henhold til denne 
forordning krævet godkendelse fra
Kommissionens side, de deltagende 
medlemsstaters nationale 
afviklingsmyndigheder i forbindelse med 
samarbejdet med ikke-deltagende 
medlemsstater i henhold til artikel 7, 8, 11, 
12, 15, 50 og 80-83 i direktiv […].

Hvis en koncern omfatter enheder, der er 
etableret i deltagende medlemsstater og i 
ikke-deltagende medlemsstater, 
repræsenterer Afviklingsinstansen, under 
forbehold af en i henhold til denne 
forordning krævet godkendelse fra
Afviklingsinstansens side, de deltagende 
medlemsstaters nationale 
afviklingsmyndigheder i forbindelse med 
samarbejdet med ikke-deltagende 
medlemsstater i henhold til artikel 7, 8, 11, 
12, 15, 50 og 80-83 i direktiv […].

Or. en

Ændringsforslag 731
Vicky Ford, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved grænseoverskridende afvikling af en 
koncern, der omfatter enheder, der er 
etableret i såvel deltagende medlemsstater 
som ikke-deltagende medlemsstater, 
inviterer Afviklingsinstansen de nationale 
afviklingsmyndigheder i ikke-deltagende 
medlemsstater, hvor der ikke findes 
afdelinger og datterselskaber, til at 
deltage i dens eksekutivmøde som 
observatører uden stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 732
Vicky Ford
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 a (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikke-bindende samarbejdsordninger skal 
indeholde bestemmelser om 
koordinerings- og samarbejdsprocedurer 
mellem Den Fælles Afviklingsinstans og 
tredjelandes værtsmyndigheder, der er 
repræsenteret i krisestyringsgrupper, 
vedrørende følgende spørgsmål:
a) udveksling af nødvendige oplysninger 
med henblik på forberedelse, udarbejdelse 
og vedligeholdelse af afviklingsplaner
b) udveksling af nødvendige oplysninger 
til anvendelse af afviklingsværktøjer og 
udøvelse af afviklingsbeføjelser og 
tilsvarende beføjelser i henhold til 
lovgivningen i relevante tredjelande
c) tidlige advarsler til eller høring af 
parterne i samarbejdsordningen forud for 
betydelige foranstaltninger i henhold til 
denne forordning eller relevant 
lovgivning i et tredjeland, der påvirker 
institutionen eller koncernen, som 
ordningen vedrører
d) koordinering af offentlig 
kommunikation ved fælles 
afviklingsforanstaltninger
e) koordinering, samarbejde og 
udveksling af oplysninger under punkt a)-
d) omfattes af strenge 
fortrolighedsstandarder.

Or. en

Ændringsforslag 733
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikke-bindende samarbejdsordninger skal 
indeholde bestemmelser om 
koordinerings- og samarbejdsprocedurer 
mellem Den Fælles Afviklingsinstans og 
tredjelandes værtsmyndigheder, der er 
repræsenteret i krisestyringsgrupper, 
vedrørende følgende spørgsmål:
a) udveksling af nødvendige oplysninger 
med henblik på forberedelse, udarbejdelse 
og vedligeholdelse af afviklingsplaner
b) udveksling af nødvendige oplysninger 
til anvendelse af afviklingsværktøjer og 
udøvelse af afviklingsbeføjelser og 
tilsvarende beføjelser i henhold til 
lovgivningen i relevante tredjelande
c) tidlige advarsler til eller høring af 
parterne i samarbejdsordningen forud for 
betydelige foranstaltninger i henhold til 
denne forordning eller relevant 
lovgivning i et tredjeland, der påvirker 
institutionen eller koncernen, som 
ordningen vedrører
d) koordinering af offentlig 
kommunikation ved fælles 
afviklingsforanstaltninger
e) koordinering, samarbejde og 
udveksling af oplysninger under punkt a)-
d) omfattes af strenge 
fortrolighedsstandarder.

Or. en

Ændringsforslag 734
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kun Kommissionen og Afviklingsinstansen 
inden for deres respektive ansvarsområder 

Afviklingsinstansen inden for sine
respektive ansvarsområder kan på vegne af 
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kan på vegne af de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater indgå de ikke-bindende 
samarbejdsaftaler, der er omhandlet i 
artikel 88, stk. 4, i direktiv […], og skal 
underrette om dem i henhold til stk. 6 i 
nævnte artikel.

de nationale afviklingsmyndigheder i de 
deltagende medlemsstater indgå de ikke-
bindende samarbejdsaftaler, der er 
omhandlet i artikel 88, stk. 4, i direktiv 
[…], og skal underrette om dem i henhold 
til stk. 6 i nævnte artikel.

Or. en

Ændringsforslag 735
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at varetage de opgaver, 
der er omhandlet i artikel 7, 8, 11, 16 og 
17, kan Afviklingsinstansen enten direkte 
eller gennem de nationale 
afviklingsmyndigheder kræve, at følgende 
juridiske eller fysiske personer afgiver alle 
de oplysninger, der er nødvendige for at 
varetage de opgaver, der er pålagt 
Afviklingsinstansen i medfør af denne 
forordning:

1. Med henblik på at varetage de opgaver, 
der er omhandlet i artikel 7, 8, 11, 16 og 
17, kan Afviklingsinstansen enten direkte 
eller gennem de nationale 
afviklingsmyndigheder gøre fuld brug af 
alle oplysninger, der findes hos ECB eller 
de nationale kompetente myndigheder,
kræve, at følgende juridiske eller fysiske 
personer afgiver alle de oplysninger, der er 
nødvendige for at varetage de opgaver, der 
er pålagt Afviklingsinstansen i medfør af 
denne forordning:

Or. en

Ændringsforslag 736
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tredjeparter, som de enheder, der er 
omhandlet i artikel 2, har outsourcet 
funktioner eller aktiviteter til.

c) tredjeparter, som de enheder, der er
etableret eller placeret i en deltagende 
medlemsstat omhandlet i artikel 2, har 
outsourcet kritiske funktioner eller 
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aktiviteter til.

Or. en

Ændringsforslag 737
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enheder som omhandlet i artikel 2 og 
personer som omhandlet i stk. 1, litra b),
skal stille de oplysninger til rådighed, som 
kræves i henhold til stk. 1. Bestemmelser 
om tavshedspligt fritager ikke disse 
enheder og personer fra forpligtelsen til at 
stille oplysningerne til rådighed. At de 
krævede oplysninger stilles til rådighed, 
betragtes ikke som brud på 
tavshedspligten.

2. Enheder og personer som omhandlet i 
stk. 1 skal stille de oplysninger til rådighed, 
som kræves i henhold til stk. 1. 
Bestemmelser om tavshedspligt fritager 
ikke disse enheder og personer fra 
forpligtelsen til at stille oplysningerne til 
rådighed. At de krævede oplysninger stilles 
til rådighed, betragtes ikke som brud på 
tavshedspligten.

Or. en

Ændringsforslag 738
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsinstansen skal løbende kunne 
indhente alle oplysninger om kapital, 
likviditet, aktiver og passiver for så vidt 
angår alle institutter, der er omfattet af 
dens afviklingsbeføjelser, i det omfang 
disse oplysninger er væsentlige i 
afviklingssammenhæng.

4. Afviklingsinstansen skal løbende kunne 
indhente alle oplysninger om kapital, 
likviditet, aktiver og passiver for så vidt 
angår alle institutter, der er omfattet af 
dens afviklingsbeføjelser.

Or. en
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Ændringsforslag 739
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Afviklingsinstansen, de kompetente 
myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder kan udarbejde et 
aftalememorandum med en procedure for 
udveksling af oplysninger.

5. Proceduren vedrørende udveksling af 
oplysninger mellem Afviklingsinstansen, 
kompetente myndigheder og nationale 
afviklingsmyndigheder defineres og 
gennemføres i form af et 
aftalememorandum.

Or. en

Ændringsforslag 740
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Afviklingsinstansen, de kompetente 
myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder kan udarbejde et 
aftalememorandum med en procedure for 
udveksling af oplysninger.

5. Afviklingsinstansen, de kompetente 
myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder kan udarbejde et 
aftalememorandum med en procedure for 
udveksling af oplysninger. Udveksling af 
oplysninger mellem Afviklingsinstansen, 
kompetente myndigheder og nationale 
afviklingsmyndigheder betragtes ikke som 
et brud på tavshedspligten.

Or. en

Ændringsforslag 741
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Afviklingsinstansen, de kompetente 
myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder kan udarbejde et 
aftalememorandum med en procedure for 
udveksling af oplysninger.

5. Afviklingsinstansen, de kompetente 
myndigheder i deltagende medlemsstater
og de nationale afviklingsmyndigheder kan 
udarbejde et aftalememorandum med en 
procedure for udveksling af oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 742
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Afviklingsinstansen, de kompetente 
myndigheder og de nationale 
afviklingsmyndigheder kan udarbejde et 
aftalememorandum med en procedure for 
udveksling af oplysninger.

5. Afviklingsinstansen, de kompetente 
myndigheder, herunder ECB, og de 
nationale afviklingsmyndigheder kan 
udarbejde et aftalememorandum med en 
procedure for udveksling af oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 743
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De kompetente myndigheder, herunder 
ECB, hvis det er relevant, og de nationale 
afviklingsmyndigheder samarbejder med 
Afviklingsinstansen for at fastslå, om nogle 
af eller alle de krævede oplysninger 
allerede foreligger. Hvis sådanne 
oplysninger foreligger, stiller de 
kompetente myndigheder, herunder ECB, 
hvis det er relevant, eller de nationale 
afviklingsmyndigheder disse oplysninger 

6. De kompetente myndigheder i 
deltagende medlemsstater, herunder ECB, 
hvis det er relevant, og de nationale 
afviklingsmyndigheder samarbejder med 
Afviklingsinstansen for at fastslå, om nogle 
af eller alle de krævede oplysninger 
allerede foreligger. Hvis sådanne 
oplysninger foreligger, stiller de 
kompetente myndigheder i deltagende 
medlemsstater, herunder ECB, hvis det er 
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til rådighed for Afviklingsinstansen. relevant, eller de nationale 
afviklingsmyndigheder disse oplysninger 
til rådighed for Afviklingsinstansen.

Or. en

Ændringsforslag 744
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fastslår embedsmændene fra 
Afviklingsinstansen og andre ledsagende 
personer, der er bemyndiget eller udpeget 
af Afviklingsinstansen, at en person 
modsætter sig en kontrol, der er påbudt i 
henhold til stk. 1, yder de pågældende 
deltagende medlemsstaters nationale 
afviklingsmyndigheder dem den 
nødvendige bistand i overensstemmelse 
med national lovgivning. I det for 
kontrollen nødvendige omfang omfatter 
denne bistand også forsegling af 
forretningslokaler samt bøger eller 
forretningspapirer. Hvis de pågældende 
nationale afviklingsmyndigheder ikke har 
denne beføjelse, anvender de deres 
beføjelser til at anmode andre nationale
afviklingsmyndigheder om den 
nødvendige bistand.

5. Fastslår embedsmændene fra 
Afviklingsinstansen og andre ledsagende 
personer, der er bemyndiget eller udpeget 
af Afviklingsinstansen, at en person 
modsætter sig en kontrol, der er påbudt i 
henhold til stk. 1, yder de pågældende 
deltagende medlemsstaters nationale 
afviklingsmyndigheder dem den 
nødvendige bistand i overensstemmelse 
med national lovgivning. I det for 
kontrollen nødvendige omfang omfatter 
denne bistand også forsegling af 
forretningslokaler samt bøger eller 
forretningspapirer. Hvis de pågældende 
nationale afviklingsmyndigheder ikke har 
denne beføjelse, anvender de deres 
beføjelser til at anmode andre nationale
myndigheder om den nødvendige bistand.

Or. en

Ændringsforslag 745
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De ansatte og andre personer, der 
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omtales i stk. 2 og 4, er underlagt kravet 
om tavshedspligt, jf. artikel 79.

Or. en

Ændringsforslag 746
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodes der om en dommerkendelse 
som omhandlet i stk. 1, kontrollerer den 
nationale domstol ægtheden af 
Afviklingsinstansens beslutning og sikrer, 
at de påtænkte tvangsindgreb hverken er 
vilkårlige eller urimelige i forhold til 
undersøgelsens formål. Når den nationale 
domstol kontrollerer tvangsindgrebenes 
proportionalitet, kan den anmode 
Afviklingsinstansen om nærmere 
forklaringer, navnlig vedrørende grundene 
til Afviklingsinstansens mistanke om, at en 
overtrædelse af de i artikel 26 omhandlede 
retsakter har fundet sted, samt alvoren af 
den mistænkte overtrædelse og 
inddragelsen af den person, der er genstand 
for tvangsindgrebene. Den nationale 
domstol skal dog ikke prøve, om kontrollen 
er nødvendig som sådan, eller kræve at få 
forelagt oplysninger i Afviklingsinstansens 
sagsakter. Lovligheden af 
Afviklingsinstansens beslutning kan kun 
indklages for Den Europæiske Unions 
Domstol.

2. Anmodes der om en dommerkendelse 
som omhandlet i stk. 1, kontrollerer den 
nationale domstol hurtigst muligt
ægtheden af Afviklingsinstansens 
beslutning og sikrer, at de påtænkte 
tvangsindgreb hverken er vilkårlige eller 
urimelige i forhold til undersøgelsens 
formål. Når den nationale domstol 
kontrollerer tvangsindgrebenes 
proportionalitet, kan den anmode 
Afviklingsinstansen om nærmere 
forklaringer, navnlig vedrørende grundene 
til Afviklingsinstansens mistanke om, at en 
overtrædelse af de i artikel 26 omhandlede 
retsakter har fundet sted, samt alvoren af 
den mistænkte overtrædelse og 
inddragelsen af den person, der er genstand 
for tvangsindgrebene. Den nationale 
domstol skal dog ikke prøve, om kontrollen 
er nødvendig som sådan, eller kræve at få 
forelagt oplysninger i Afviklingsinstansens 
sagsakter. Lovligheden af 
Afviklingsinstansens beslutning kan kun 
indklages for Den Europæiske Unions 
Domstol.

Or. en

Ændringsforslag 747
Elisa Ferreira
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Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen giver den 
pågældende nationale afviklingsmyndighed 
instruks om at pålægge den relevante 
enhed, jf. artikel 2, en tvangsbøde i 
overensstemmelse med direktiv […] med
henblik på at tvinge:

1. Afviklingsinstansen giver den 
pågældende nationale afviklingsmyndighed 
instruks om at pålægge den relevante 
enhed, jf. artikel 2, en tvangsbøde med 
henblik på at tvinge:

Or. en

Ændringsforslag 748
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hermed oprettes der en fælles 
afviklingsinstans. Afviklingsinstansen er et 
EU-agentur med en særlig struktur, som 
svarer til Afviklingsinstansens opgaver. 
Den har status som juridisk person.

1. Hermed oprettes der en fælles 
afviklingsinstans. Afviklingsinstansen er et 
EU-agentur i ECB-regi med en særlig 
struktur, som svarer til 
Afviklingsinstansens opgaver. Den har 
status som juridisk person.

Or. en

Ændringsforslag 749
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den administrerende direktør a) den administrerende direktør med 
stemmeret

Or. en
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Ændringsforslag 750
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den administrerende direktør a) den administrerende direktør med 
stemmeret

Or. en

Ændringsforslag 751
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den administrerende direktør a) den administrerende direktør med 
stemmeret

Or. nl

Ændringsforslag 752
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fire uafhængige medlemmer

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at Afviklingsinstansen suppleres med fire uafhængige medlemmer, som ikke 
repræsenterer nogen medlemsstater eller nationale myndigheder, for at styrke den europæiske 
dimension af Afviklingsinstansen og ligeledes af de beslutninger, der træffes. Dette 
ændringsforslag skal læses sammen med ændringsforslagene til artikel 49, 51, 52 og 53.
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Ændringsforslag 753
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den administrerende vicedirektør udgår

Or. en

Ændringsforslag 754
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den administrerende vicedirektør b) den administrerende vicedirektør uden 
stemmeret

Or. de

Ændringsforslag 755
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den administrerende vicedirektør b) to administrerende vicedirektører med 
stemmeret

Or. nl

Ændringsforslag 756
Sari Essayah
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Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den administrerende vicedirektør b) den administrerende vicedirektør med 
stemmeret

Or. en

Ændringsforslag 757
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den administrerende vicedirektør b) den administrerende vicedirektør med 
stemmeret

Or. en

Ændringsforslag 758
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et medlem udpeget af Kommissionen udgår

Or. en

Ændringsforslag 759
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et medlem udpeget af Kommissionen udgår

Or. en

Ændringsforslag 760
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et medlem udpeget af Kommissionen udgår

Or. en

Begrundelse

Samling af opgaverne hos Kommissionen (endelig beslutningstagning, statsstøtte og 
konkurrencemyndighed, reguleringsbeføjelser) kan give anledning til interessekonflikter. Det 
foreslås derfor at give Kommissionen observatørstatus for at minimere interessekonflikter. 
Dette ændringsforslag skal læses sammen med ændringsforslagene til artikel 49, 51, 52 og 
53.

Ændringsforslag 761
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et medlem udpeget af Kommissionen udgår

Or. en

Ændringsforslag 762
Werner Langen
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Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et medlem udpeget af Kommissionen c) et medlem udpeget af Kommissionen
uden stemmeret

Or. de

Ændringsforslag 763
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et medlem udpeget af Kommissionen c) et medlem udpeget af Kommissionen
uden stemmeret

Or. en

Ændringsforslag 764
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et medlem udpeget af Kommissionen c) en observatør udpeget af 
Kommissionen, som ikke har adgang til 
fortrolige oplysninger om enkelte 
institutioner

Or. en

Ændringsforslag 765
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et medlem udpeget af Kommissionen c) et medlem med stemmeret udpeget af 
Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 766
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et medlem udpeget af Kommissionen c) et medlem udpeget af Kommissionen
med stemmeret

Or. nl

Ændringsforslag 767
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et medlem udpeget af ECB udgår

Or. en

Ændringsforslag 768
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et medlem udpeget af ECB udgår
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Or. en

Begrundelse

I lyset af ECB's rolle som kompetent myndighed foreslås det at give ECB observatørstatus for 
at minimere potentielle interessekonflikter. Dette ændringsforslag skal læses sammen med 
ændringsforslagene til artikel 49, 51, 52 og 53. 

Ændringsforslag 769
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et medlem udpeget af ECB udgår

Or. en

Ændringsforslag 770
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et medlem udpeget af ECB udgår

Or. en

Ændringsforslag 771
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et medlem udpeget af ECB d) formanden for ECB's tilsynsorgan som
medlem uden stemmeret
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Or. de

Ændringsforslag 772
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et medlem udpeget af ECB d) et medlem udpeget af ECB uden 
stemmeret

Or. en

Ændringsforslag 773
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et medlem udpeget af ECB d) et medlem uden stemmeret udpeget af 
ECB

Or. en

Ændringsforslag 774
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et medlem udpeget af ECB d) et medlem udpeget af ECB uden 
stemmeret

Or. nl
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Ændringsforslag 775
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et medlem udpeget af ECB d) et medlem udpeget af ECB med 
stemmeret

Or. en

Ændringsforslag 776
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) en uafhængig ekspert med stemmeret 
udpeget af ECB

Or. en

Ændringsforslag 777
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) et medlem udpeget af Europa-
Parlamentet

Or. en

Ændringsforslag 778
Sylvie Goulard
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Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) et medlem uden stemmeret udpeget af 
ESM

Or. en

Ændringsforslag 779
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) et medlem udpeget af ESM uden 
stemmeret.

Or. de

Ændringsforslag 780
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. et medlem udpeget af ESM

Or. en

Ændringsforslag 781
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) et medlem udpeget af hver af de 
deltagende medlemsstater, som er 
repræsentant for den nationale 
afviklingsmyndighed.

e) et medlem udpeget af hver af de 
deltagende medlemsstater, som er 
repræsentant for den nationale 
afviklingsmyndighed med stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 782
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) et medlem udpeget af hver af de 
deltagende medlemsstater, som er 
repræsentant for den nationale 
afviklingsmyndighed.

e) et medlem udpeget af hver af de 
deltagende medlemsstater, som er 
repræsentant for den nationale 
afviklingsmyndighed med stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 783
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) et medlem udpeget af hver af de 
deltagende medlemsstater, som er 
repræsentant for den nationale 
afviklingsmyndighed.

e) et medlem udpeget af hver af de 
deltagende medlemsstater, som er 
repræsentant for den nationale 
afviklingsmyndighed med stemmeret.

Or. nl

Ændringsforslag 784
Corien Wortmann-Kool



PE521.797v01-00 26/155 AM\1007293DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en observatør uden stemmeret udpeget 
af EBA.

Or. en

Ændringsforslag 785
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemmerne, der udpeges af ECB og 
Europa-Parlamentet, skal hver især have 
et højt relevant ekspertiseniveau og viden, 
f.eks. i kraft af deres akademiske 
baggrund inden for finanssektoren. De 
skal handle uafhængigt af institutionerne, 
som har udpeget dem, og skal ikke 
betragtes som ansvarlige over for de 
institutioner, der har udpeget dem. 
Mandatperioden er fem år og kan ikke 
fornyes.

Or. en

Ændringsforslag 786
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør og de 
medlemmer af afviklingsinstansen, som
Kommissionen og ECB har udpeget, har en 
mandatperiode på fem år. Mandatperioden 

2. Den administrerende direktør, den 
administrerende vicedirektør og det 
medlem af afviklingsinstansen, som ECB 
har udpeget, har en mandatperiode på fem 
år. Mandatperioden kan ikke forlænges, jf. 
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kan ikke forlænges, jf. dog artikel 53, stk. 
6.

dog artikel 53, stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 787
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) plenarmøder, hvor Afviklingsinstansen
varetager de i artikel 47 omhandlede 
opgaver

a) plenarmøder i Afviklingsinstansen

Or. en

Ændringsforslag 788
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen handler i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, 
navnlig de afgørelser, som Kommissionen 
vedtager i medfør af denne forordning.

Afviklingsinstansen handler i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, 
navnlig de afgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 789
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen er ansvarlig over for 1. Afviklingsinstansen er ansvarlig over for 
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Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen for gennemførelsen af 
denne forordning, jf. stk. 2-8.

Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen for gennemførelsen af 
denne forordning, jf. stk. 2-8, for så vidt 
den ikke har planlagt og/eller handler i 
henhold til specifikke instrukser fra 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 790
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afviklingsinstansen forelægger hvert år 
Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen 
og Den Europæiske Revisionsret en rapport 
om varetagelsen af de opgaver, som den 
overdrages ved denne forordning.

2. Afviklingsinstansen forelægger hvert år 
Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen 
og Den Europæiske Revisionsret en rapport 
om varetagelsen af de opgaver, som den 
overdrages ved denne forordning. Med 
forbehold af kravene om tavshedspligt vil 
denne rapport blive offentliggjort på 
Afviklingsinstansens hjemmeside.

Or. en

Ændringsforslag 791
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afviklingsinstansen forelægger hvert år 
Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen 
og Den Europæiske Revisionsret en rapport 
om varetagelsen af de opgaver, som den 
overdrages ved denne forordning.

2. Afviklingsinstansen forelægger hvert år 
Europa-Parlamentet, Rådet, Eurogruppen,
Kommissionen og Den Europæiske 
Revisionsret en rapport om varetagelsen af 
de opgaver, som den overdrages ved denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 792
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den administrerende direktør forelægger 
nævnte rapport offentligt for Europa-
Parlamentet og for Rådet.

3. Den administrerende direktør forelægger 
nævnte rapport offentligt for Europa-
Parlamentet og for Eurogruppen i 
tilstedeværelse af repræsentanter fra de 
deltagende medlemsstater, der har en 
anden valuta end euroen.

Or. en

Ændringsforslag 793
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den administrerende direktør deltager 
efter anmodning fra Europa-Parlamentet i 
en høring om varetagelsen af 
afviklingsopgaverne i Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg.

4. Den administrerende direktør deltager 
efter anmodning fra Europa-Parlamentet i 
en høring om varetagelsen af 
afviklingsopgaverne i Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg. Der afholdes en 
høring mindst en gang hvert kalenderår.

Or. en

Ændringsforslag 794
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Efter anmodning fra Europa-
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Parlamentet deltager den administrerende 
vicedirektør i en høring om udførelsen af 
afviklingsopgaverne i de kompetente 
udvalg i Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 795
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den administrerende direktør kan efter 
anmodning fra Rådet høres af Rådet om 
varetagelsen af afviklingsopgaverne.

5. Den administrerende direktør kan efter 
anmodning fra Eurogruppen høres af
Eurogruppen og repræsentanter for de 
deltagende medlemsstater, der har en 
anden valuta end euroen, om varetagelsen 
af afviklingsopgaverne.

Or. en

Ændringsforslag 796
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den administrerende direktør kan efter 
anmodning fra Rådet høres af Rådet om 
varetagelsen af afviklingsopgaverne.

5. Den administrerende direktør kan efter 
anmodning fra Europa-Parlamentet og
Rådet høres af Rådet om varetagelsen af 
afviklingsopgaverne.

Or. en

Ændringsforslag 797
Othmar Karas
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Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 6
2013/0253 (COD)
Artikel 41 stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afviklingsinstansen besvarer mundtligt 
eller skriftligt de spørgsmål, som Europa-
Parlamentet eller Rådet stiller den, efter 
egne procedurer og i tilstedeværelse af 
repræsentanter fra enhver deltagende 
medlemsstat, der ikke har euroen som 
valuta.

6. Afviklingsinstansen besvarer mundtligt 
eller skriftligt de spørgsmål, som Europa-
Parlamentet eller Rådet stiller den, efter 
egne procedurer og i tilstedeværelse af 
repræsentanter fra enhver deltagende 
medlemsstat, der ikke har euroen som 
valuta. Spørgsmål skal besvares så hurtigt 
som muligt og under alle omstændigheder 
senest fem uger efter, at de er videresendt 
til Afviklingsinstansen.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre effektiviteten af Rådets og Europa-Parlamentets kontrolrettigheder 
skal der fastsættes en frist for afgivelse af svar. Fem uger er samme tidsfrist, som ECB og 
Europa-Parlamentet blev enige om i deres interinstitutionelle aftale vedrørende den særlige 
beskyttelsesmekanisme.

Ændringsforslag 798
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afviklingsinstansen besvarer mundtligt 
eller skriftligt de spørgsmål, som Europa-
Parlamentet eller Rådet stiller den, efter 
egne procedurer og i tilstedeværelse af
repræsentanter fra enhver deltagende 
medlemsstat, der ikke har euroen som 
valuta.

6. Afviklingsinstansen besvarer mundtligt 
eller skriftligt de spørgsmål, som Europa-
Parlamentet eller Eurogruppen og
repræsentanter fra enhver deltagende 
medlemsstat, der ikke har euroen som 
valuta stiller den.

Or. en
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Ændringsforslag 799
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Afviklingsinstansen besvarer mundtligt 
eller skriftligt de spørgsmål, som Europa-
Parlamentet eller Rådet stiller den, efter 
egne procedurer og i tilstedeværelse af 
repræsentanter fra enhver deltagende 
medlemsstat, der ikke har euroen som 
valuta.

6. Afviklingsinstansen besvarer mundtligt 
eller skriftligt de spørgsmål, som Europa-
Parlamentet eller Rådet stiller den, efter 
egne procedurer og i tilstedeværelse af 
repræsentanter fra enhver deltagende og 
ikke-deltagende medlemsstat, der ikke har 
euroen som valuta.

Or. en

Ændringsforslag 800
Philippe Lamberts, Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Afviklingsinstansen samarbejder i 
forbindelse med Parlamentets 
undersøgelser med Parlamentet i 
overensstemmelse med TEUF. 
Afviklingsinstansen og Parlamentet indgår 
aftale om passende ordninger vedrørende 
de praktiske betingelser for udøvelsen af 
demokratisk ansvarlighed og overvågning i 
forbindelse med varetagelsen af de 
opgaver, som overdrages 
Afviklingsinstansen i henhold til denne 
forordning. Disse ordninger omfatter bl.a. 
adgang til oplysninger, samarbejde i 
forbindelse med undersøgelser og 
oplysninger om proceduren for udvælgelse 
af den administrerende direktør.

8. Afviklingsinstansen samarbejder i 
forbindelse med Parlamentets 
undersøgelser med Parlamentet i 
overensstemmelse med TEUF. 
Afviklingsinstansen og Parlamentet indgår
inden den 1. marts 2015 aftale om 
passende ordninger vedrørende de 
praktiske betingelser for udøvelsen af 
demokratisk ansvarlighed og overvågning i 
forbindelse med varetagelsen af de 
opgaver, som overdrages 
Afviklingsinstansen i henhold til denne 
forordning. Disse ordninger omfatter bl.a. 
adgang til oplysninger, samarbejde i 
forbindelse med undersøgelser og 
oplysninger om proceduren for udvælgelse 
af den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør og skal med 
hensyn til alle relevante aspekter have 
mindst det anvendelsesområde og indhold, 
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som defineres i den interinstitutionelle 
aftale, som Europa-Parlamentet vedtog 
den 9. oktober 2013 inden for rammerne 
af den særlige beskyttelsesaftale i henhold 
til artikel 20, stk. 9, i forordningen om 
[den særlige beskyttelsesmekanisme]. 
Disse ordninger skal omfatte en aftale 
mellem Afviklingsinstansen og 
Parlamentet om principperne og 
proceduren for klassificering, 
fremsendelse til Parlamentet og 
udsættelse af offentliggørelse af andre 
fortrolige oplysninger end dem, der er 
omfattet af den interinstitutionelle aftale, 
som er indgået i henhold til artikel 20, stk. 
9, i forordningen om [den særlige 
beskyttelsesmekanisme].

Or. en

Ændringsforslag 801
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En deltagende medlemsstats nationale 
parlament kan opfordre den 
administrerende direktør til at deltage i en 
udveksling af synspunkter vedrørende 
afvikling af kreditinstitutter i den 
pågældende medlemsstat sammen med en 
repræsentant for den nationale 
afviklingsmyndighed.

2. En deltagende medlemsstats nationale 
parlament kan opfordre den 
administrerende direktør til at deltage i en 
udveksling af synspunkter vedrørende 
afvikling af de i artikel 2 omtalte enheder i
den pågældende medlemsstat sammen med 
en repræsentant for den nationale 
afviklingsmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 802
Vicky Ford, Ivo Strejček

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Nationale parlamenter i ikke-
deltagende medlemsstater kan invitere 
Afviklingsinstansens administrerende 
direktør sammen med en repræsentant for 
deres nationale afviklingsmyndighed til at 
deltage i en drøftelse om alle de mulige 
afsmittende virkninger ved afviklingen af 
kreditinstitutter i deltagende 
medlemsstater på enheder uden for 
rammerne af den særlige 
afviklingsmekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 803
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De medlemmer af Afviklingsinstansen, 
der er nævnt i artikel 40, stk. 2, handler 
uafhængigt og objektivt og udelukkende i 
hele Unionens interesse og må ikke søge 
eller modtage instrukser fra EU's 
institutioner eller organer, 
medlemsstaternes regeringer eller noget 
andet offentligt eller privat organ.

2. De medlemmer af Afviklingsinstansen, 
der er nævnt i artikel 39, stk. 1, handler 
uafhængigt og objektivt og udelukkende i 
hele Unionens interesse og må ikke søge 
eller modtage instrukser fra EU's 
institutioner eller organer, 
medlemsstaternes regeringer eller noget 
andet offentligt eller privat organ.

Or. en

Ændringsforslag 804
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen har hjemsted i Afviklingsinstansen har hjemsted i
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Bruxelles, Belgien. Frankfurt am Main, Tyskland.

Or. de

Ændringsforslag 805
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen har hjemsted i
Bruxelles, Belgien.

Afviklingsinstansen har hjemsted i
Frankfurt am Main, Tyskland.

Or. en

Ændringsforslag 806
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvert år senest den 30. november på 
grundlag af et udkast fra den 
administrerende direktør at vedtage 
Afviklingsinstansens arbejdsprogram for 
det følgende år, jf. artikel 49, stk. 1, og 
fremsende det til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen og Den Europæiske 
Centralbank til orientering

a) hvert år senest den 30. november på 
grundlag af et udkast fra den 
administrerende direktør at vedtage 
Afviklingsinstansens arbejdsprogram for 
det følgende år, jf. artikel 49, stk. 1, og 
fremsende det til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen og Den Europæiske 
Centralbank til orientering; 
gennemførelsen af Afviklingsinstansens 
årlige arbejdsprogram overvåges og 
kontrolleres hvert kvartal af 
Afviklingsinstansens plenarforsamling.

Or. en

Ændringsforslag 807
Sylvie Goulard
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvert år senest den 30. november på 
grundlag af et udkast fra den 
administrerende direktør at vedtage 
Afviklingsinstansens arbejdsprogram for 
det følgende år, jf. artikel 49, stk. 1, og 
fremsende det til Europa-Parlamentet,
Rådet, Kommissionen og Den Europæiske 
Centralbank til orientering

a) hvert år senest den 30. november på 
grundlag af et udkast fra den 
administrerende direktør at vedtage 
Afviklingsinstansens arbejdsprogram for 
det følgende år, jf. artikel 49, stk. 1, og 
fremsende det til Europa-Parlamentet,
Eurogruppen og repræsentanter fra de 
deltagende medlemsstater, der har en 
anden valuta end euro, Kommissionen og 
Den Europæiske Centralbank til 
orientering

Or. en

Ændringsforslag 808
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at vedtage Afviklingsinstansens 
årsbudget, jf. artikel 59, stk. 2

b) at vedtage, overvåge og kontrollere
Afviklingsinstansens årsbudget, jf. artikel
58, stk. 2, og artikel 58, stk. 2a. 
Overvågningen og kontrollen finder sted 
hvert kvartal.

Or. en

Ændringsforslag 809
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) afgive udtalelser og/eller anbefalinger 
om den administrerende direktørs forslag 
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til kvartalsrapport, jf. artikel 52, stk. 2, 
litra g)

Or. en

Ændringsforslag 810
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at træffe beslutning om frivillig 
låntagning mellem finansieringsordninger i 
overensstemmelse med artikel 68, 
gensidiggørelse af nationale 
finansieringsordninger i overensstemmelse 
med artikel 72 og lån til 
indskudsgarantiordninger i 
overensstemmelse med artikel 73

c) at træffe beslutning om frivillig 
låntagning mellem finansieringsordninger i 
overensstemmelse med artikel 68, 
gensidiggørelse af nationale 
finansieringsordninger i overensstemmelse 
med artikel 72 og lån til 
indskudsgarantiordninger i 
overensstemmelse med artikel 73, stk. 4

Or. en

Ændringsforslag 811
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at vedtage en årsrapport om 
Afviklingsinstansens aktiviteter, jf. artikel
42. Rapporten skal indeholde en nærmere 
beskrivelse af budgettets gennemførelse

d) at vedtage årsrapporten om 
Afviklingsinstansens aktiviteter, jf. artikel
41 Rapporten skal indeholde en nærmere 
beskrivelse af budgettets gennemførelse

Or. en

Ændringsforslag 812
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afviklingsinstansen afholder mindst to 
ordinære plenarmøder om året. Den træder 
desuden sammen på den administrerende 
direktørs initiativ, efter anmodning fra
Kommissionen eller efter anmodning fra 
mindst en tredjedel af medlemmerne.

2. Afviklingsinstansen afholder mindst to 
ordinære plenarmøder om året. Den træder 
desuden sammen på den administrerende 
direktørs initiativ, efter anmodning fra
ECB eller efter anmodning fra mindst en 
tredjedel af medlemmerne.

Or. en

Ændringsforslag 813
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afviklingsinstansen afholder mindst to 
ordinære plenarmøder om året. Den træder 
desuden sammen på den administrerende 
direktørs initiativ, efter anmodning fra 
Kommissionen eller efter anmodning fra 
mindst en tredjedel af medlemmerne.

2. Afviklingsinstansen afholder mindst to 
ordinære plenarmøder om året. Den træder 
desuden sammen på den administrerende 
direktørs initiativ, efter anmodning fra 
Kommissionen, efter anmodning fra ECB
eller efter anmodning fra mindst en 
tredjedel af medlemmerne.

Or. en

Ændringsforslag 814
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afviklingsinstansen afholder mindst to
ordinære plenarmøder om året. Den træder 
desuden sammen på den administrerende 
direktørs initiativ, efter anmodning fra 
Kommissionen eller efter anmodning fra 

2. Afviklingsinstansen afholder mindst fire
ordinære plenarmøder om året. Den træder 
desuden sammen på den administrerende 
direktørs initiativ, efter anmodning fra 
Kommissionen eller efter anmodning fra 
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mindst en tredjedel af medlemmerne. mindst en tredjedel af medlemmerne.

Or. en

Ændringsforslag 815
Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På plenarmøder træffer 
Afviklingsinstansen beslutninger med et
simpelt flertal af sine medlemmer. Der 
kræves dog et flertal på to tredjedele af 
dens medlemmer til de beslutninger, der 
er nævnt i artikel 47, stk. 1, litra c).

1. På plenarmøder træffer 
Afviklingsinstansen beslutninger med et
kvalificeret flertal af sine medlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 816
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På plenarmøder træffer 
Afviklingsinstansen beslutninger med et
simpelt flertal af sine medlemmer. Der 
kræves dog et flertal på to tredjedele af 
dens medlemmer til de beslutninger, der er 
nævnt i artikel 47, stk. 1, litra c).

1. På plenarmøder træffer 
Afviklingsinstansen beslutninger med et 
flertal på to tredjedele af dens medlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 817
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør deltager i 
afstemningen.

2. Den administrerende direktør deltager i 
afstemningen. Medlemmerne, der er 
udpeget af Kommissionen, ECB og ESM, 
har ikke stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 818
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis en afgørelse truffet af 
Afviklingsinstansen krænker en 
medlemsstats budgetsuverænitet, er 
Afviklingsinstansens afgørelse afhængig 
af denne medlemsstats samtykke.

Or. de

Ændringsforslag 819
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De medlemmer af Afviklingsinstansen, 
som er nævnt i artikel 40, stk. 1, litra a)-d), 
deltager i Afviklingsinstansens 
eksekutivmøder, jf. dog stk. 2 og 3.

1. De medlemmer af Afviklingsinstansen, 
som er nævnt i artikel 39, stk. 1, litra a)-d), 
deltager i Afviklingsinstansens 
eksekutivmøder, jf. dog stk. 2 og 3.
Medlemmerne, der er udpeget af 
Kommissionen, ECB og ESM, har ikke 
stemmeret.

Or. en
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Ændringsforslag 820
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De medlemmer af Afviklingsinstansen, 
som er nævnt i artikel 40, stk. 1, litra a)-d), 
deltager i Afviklingsinstansens 
eksekutivmøder, jf. dog stk. 2 og 3.

1. De medlemmer af Afviklingsinstansen, 
som er nævnt i artikel 39, stk. 1, litra a) og 
aa), deltager i Afviklingsinstansens 
eksekutivmøder, jf. dog stk. 2 og 3.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre den europæiske dimension af den særlige afviklingsmekanisme og 
Afviklingsinstansen bør kun den administrerende direktør og de fire uafhængige medlemmer 
af Afviklingsinstansen have stemmeret på eksekutivmødet. Dette ændringsforslag skal læses 
sammen med ændringsforslagene til artikel 39, 51, 52 og 53.

Ændringsforslag 821
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en enhed som 
omhandlet i artikel 2 eller en gruppe 
enheder, som kun er etableret i en enkelt 
deltagende medlemsstat, deltager det 
medlem, der er udpeget af den pågældende 
medlemsstat, også i drøftelserne og i 
beslutningstagningen i overensstemmelse 
med artikel 52, stk. 1 og 3.

2. Ved drøftelser vedrørende en enhed som 
omhandlet i artikel 2 eller en gruppe 
enheder, som kun er etableret i en enkelt 
deltagende medlemsstat, deltager det 
medlem, der er udpeget af den pågældende 
medlemsstat, også i drøftelserne som 
observatør uden stemmeret.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre den europæiske dimension af den særlige afviklingsmekanisme og 
Afviklingsinstansen bør kun den administrerende direktør og de fire uafhængige medlemmer 
af Afviklingsinstansen have stemmeret på eksekutivmødet. Afviklingsinstansen træffer 
imidlertid ingen beslutning uden at høre det medlem, der er udpeget af den berørte 
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medlemsstat, og tager behørigt hensyn til vedkommendes synspunkter. Dette ændringsforslag 
skal læses sammen med ændringsforslagene til artikel 39, 51, 52 og 53.

Ændringsforslag 822
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en enhed som
omhandlet i artikel 2 eller en gruppe 
enheder, som kun er etableret i en enkelt 
deltagende medlemsstat, deltager det 
medlem, der er udpeget af den pågældende 
medlemsstat, også i drøftelserne og i 
beslutningstagningen i overensstemmelse 
med artikel 52, stk. 1 og 3.

2. Ved drøftelser vedrørende en enhed som 
omhandlet i artikel 2 eller en gruppe 
enheder, som kun er etableret i en enkelt 
deltagende medlemsstat, deltager det 
medlem, der er udpeget af den pågældende 
medlemsstat, også i drøftelserne og i 
beslutningstagningen i overensstemmelse 
med artikel 51, stk. 1 og 3.

Or. en

Ændringsforslag 823
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern deltager det 
medlem, der er udpeget af den 
medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, samt de medlemmer, der er udpeget af 
de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det tilsyn 
på et konsolideret grundlag, er etableret, i 
drøftelserne og i beslutningstagningen i 
overensstemmelse med artikel 52, stk. 2 og 
3.

3. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern deltager det 
medlem, der er udpeget af den 
medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, samt de medlemmer, der er udpeget af 
de medlemsstater, hvor et datterselskab, en 
afdeling eller en enhed, der er omfattet af 
det tilsyn på et konsolideret grundlag, er 
etableret, også i drøftelserne og i 
beslutningstagningen i overensstemmelse 
med artikel 51, stk. 2 og 3.

Or. en
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Ændringsforslag 824
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern deltager det 
medlem, der er udpeget af den 
medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, samt de medlemmer, der er udpeget af 
de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det tilsyn 
på et konsolideret grundlag, er etableret, i 
drøftelserne og i beslutningstagningen i 
overensstemmelse med artikel 52, stk. 2 og 
3.

3. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern deltager det 
medlem, der er udpeget af den 
medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, samt de medlemmer, der er udpeget af 
de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det tilsyn 
på et konsolideret grundlag, er etableret, i 
drøftelserne som observatører uden 
stemmeret.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre den europæiske dimension af den særlige afviklingsmekanisme og 
Afviklingsinstansen bør kun den administrerende direktør og de fire uafhængige medlemmer 
af Afviklingsinstansen have stemmeret på eksekutivmødet. Afviklingsinstansen træffer 
imidlertid ingen beslutning uden at høre de medlemmer, der er udpeget af hjem- og 
værtsmedlemsstaten og under behørig hensyntagen til vedkommendes synspunkter. Dette 
ændringsforslag skal læses sammen med ændringsforslagene til artikel 39, 51, 52 og 53.

Ændringsforslag 825
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når det er relevant, kan 
Afviklingsinstansen også invitere 
yderligere observatører til at deltage i 
dens eksekutivmøde, navnlig nationale 
afviklingsmyndigheder i ikke-deltagende 
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medlemsstater, når man behandler en 
koncern, der har datterselskaber eller 
betydelige afdelinger i disse ikke-
deltagende medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 826
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Koordinatorer for interne 
afviklingsgrupper, jf. artikel 77, deltager 
også i Afviklingsinstansens 
eksekutivmøder, men uden stemmeret, når 
der foregår drøftelser og træffes 
beslutninger vedrørende de i artikel 2 
omtalte enheder.

Or. en

Ændringsforslag 827
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Afviklingsinstansen nedsætter et 
administrativt klagenævn, der skal 
foretage en intern administrativ 
gennemgang af beslutningerne, der 
træffes på dens eksekutivmøder, i 
forbindelse med udøvelsen af de 
beføjelser, som den overdrages i henhold 
til denne forordning, og vedrørende 
afviklingsordninger og/eller 
foranstaltninger efter en anmodning om 
undersøgelse fra de nationale 
afviklingsmyndigheder, hvis medlemmer 



AM\1007293DA.doc 45/155 PE521.797v01-00

DA

har deltaget i drøftelserne og 
beslutningsproceduren i henhold til stk. 2 
og 3, når der er tale om større uenighed i 
forhold til Afviklingsinstansens 
beslutninger. 

Or. en

Ændringsforslag 828
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at forberede de beslutninger, som 
Afviklingsinstansen skal træffe på et 
plenarmøde

a) at forberede alle de beslutninger, som 
Afviklingsinstansen skal træffe på et 
plenarmøde

Or. en

Ændringsforslag 829
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) tidligst muligt at fremsende alle 
relevante oplysninger til Kommissionen, 
således at Kommissionen kan foretage en 
vurdering og træffe en begrundet 
afgørelse i henhold til artikel 16, stk. 6

udgår

Or. en

Ændringsforslag 830
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2 – litra b – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) tidligst muligt at fremsende alle 
relevante oplysninger til Kommissionen, 
således at Kommissionen kan foretage en 
vurdering og træffe en begrundet 
afgørelse i henhold til artikel 16, stk. 6

i) tidligst muligt at fremsende alle 
relevante oplysninger til Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 831
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) tidligst muligt at fremsende alle 
relevante oplysninger til Kommissionen, 
således at Kommissionen kan foretage en 
vurdering og træffe en begrundet afgørelse 
i henhold til artikel 16, stk. 6

i) tidligst muligt at fremsende alle 
relevante oplysninger til de nationale 
kompetente myndigheder, således at de 
nationale kompetente myndigheder kan 
foretage en vurdering og træffe en 
begrundet afgørelse i henhold til artikel 16, 
stk. 6

Or. en

Ændringsforslag 832
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) tidligst muligt at fremsende alle 
relevante oplysninger til Kommissionen, 
således at Kommissionen kan foretage en 
vurdering og træffe en begrundet afgørelse 
i henhold til artikel 16, stk. 6

i) tidligst muligt at fremsende et forslag til 
beslutning i henhold til artikel 16 ledsaget 
af alle relevante oplysninger til 
Kommissionen, således at Kommissionen 
kan foretage en vurdering og træffe en 
begrundet afgørelse i henhold til artikel 16, 
stk. 6
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Or. en

Ændringsforslag 833
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iia) forberedelse og vurdering af 
afviklingsplanerne i henhold til artikel 7-9

Or. en

Ændringsforslag 834
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2 – litra b – nr. ii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iib) fastsættelse af minimumskrav for 
egne midler og afviklingsrelevante 
passiver, som institutter og 
moderselskaber skal beholde i henhold til 
artikel 10

Or. en

Ændringsforslag 835
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsinstansen kan i hastende 
tilfælde om nødvendigt på et 
eksekutivmøde træffe visse midlertidige 
beslutninger på vegne af 

udgår
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Afviklingsinstansen, når den træder 
sammen i et plenarmøde, navnlig 
vedrørende den administrative 
forvaltning, herunder budgetspørgsmål.

Or. en

Begrundelse

På samme måde som BBRD skal alle koncernafviklingsmyndigheder høres, idet tidsfaktoren 
er temmelig vigtig i en afviklingssituation. Det er vigtigt at inddrage dem så tidligt som muligt 
for at undgå risikoen for komplikationer i kollegiet.

Ændringsforslag 836
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsinstansen træder sammen i et 
eksekutivmøde på den administrerende 
direktørs initiativ eller efter anmodning 
fra medlemmerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 837
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsinstansen træder sammen i et 
eksekutivmøde på den administrerende 
direktørs initiativ eller efter anmodning fra 
medlemmerne.

4. Afviklingsinstansen træder sammen i et 
eksekutivmøde på den administrerende 
direktørs initiativ eller efter anmodning fra
ethvert af medlemmerne.

Or. en
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Ændringsforslag 838
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsinstansen træder sammen i et 
eksekutivmøde på den administrerende 
direktørs initiativ eller efter anmodning fra 
medlemmerne.

4. Afviklingsinstansen træder sammen i et 
eksekutivmøde på den administrerende 
direktørs initiativ eller efter anmodning fra
ethvert af medlemmerne.

Or. en

Ændringsforslag 839
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved drøftelser vedrørende en enkelt 
enhed eller en koncern, som kun er 
etableret i en enkelt deltagende 
medlemsstat, træffer Afviklingsinstansen 
på et eksekutivmøde beslutninger med et 
simpelt flertal af de deltagende 
medlemmer. I tilfælde af stemmelighed har 
den administrerende direktør den 
afgørende stemme.

1. Ved drøftelser vedrørende en enkelt 
enhed eller en koncern, som kun er 
etableret i en enkelt deltagende 
medlemsstat, træffer Afviklingsinstansen 
på et eksekutivmøde beslutninger med et 
simpelt flertal af de deltagende 
medlemmer. I tilfælde af stemmelighed har 
den administrerende direktør den 
afgørende stemme. Stemmerettighederne 
fordeles på følgende måde:
a) den administrerende direktør: en 
stemme
b) den administrerende vicedirektør: en 
stemme
c) medlemmet udpeget af Kommissionen: 
to stemmer
d) medlemmet udpeget af den deltagende 
medlemsstat, der repræsenterer den 
nationale afviklingsmyndighed: to 
stemmer.

Or. en
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Ændringsforslag 840
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved drøftelser vedrørende en enkelt 
enhed eller en koncern, som kun er 
etableret i en enkelt deltagende 
medlemsstat, træffer Afviklingsinstansen
på et eksekutivmøde beslutninger med et 
simpelt flertal af de deltagende
medlemmer. I tilfælde af stemmelighed har 
den administrerende direktør den 
afgørende stemme.

1. Afviklingsinstansen træffer på et 
eksekutivmøde beslutninger med et simpelt 
flertal af de stemmeberettigede
medlemmer. I tilfælde af stemmelighed har 
den administrerende direktør den 
afgørende stemme.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre den europæiske dimension af den særlige afviklingsmekanisme og 
Afviklingsinstansen bør kun den administrerende direktør og de fire permanente uafhængige 
medlemmer af Afviklingsinstansen have stemmeret på eksekutivmødet. Dette ændringsforslag 
skal læses sammen med ændringsforslagene til artikel 39, 49, 52 og 53.

Ændringsforslag 841
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved drøftelser vedrørende en enkelt 
enhed eller en koncern, som kun er 
etableret i en enkelt deltagende 
medlemsstat, træffer Afviklingsinstansen 
på et eksekutivmøde beslutninger med et 
simpelt flertal af de deltagende 
medlemmer. I tilfælde af stemmelighed har 
den administrerende direktør den 
afgørende stemme.

1. Ved drøftelser vedrørende en enkelt 
enhed eller en koncern, som kun er 
etableret i en enkelt deltagende 
medlemsstat, træffer Afviklingsinstansen 
på et eksekutivmøde beslutninger med et 
simpelt flertal af de deltagende medlemmer
med stemmeret. I tilfælde af stemmelighed 
har den administrerende direktør den 
afgørende stemme.
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Or. en

Ændringsforslag 842
Philippe Lamberts, Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved drøftelser vedrørende en enkelt 
enhed eller en koncern, som kun er 
etableret i en enkelt deltagende 
medlemsstat, træffer Afviklingsinstansen 
på et eksekutivmøde beslutninger med et 
simpelt flertal af de deltagende 
medlemmer. I tilfælde af stemmelighed har 
den administrerende direktør den 
afgørende stemme.

1. Ved drøftelser vedrørende en enkelt 
enhed eller en koncern, som kun er 
etableret i en enkelt deltagende 
medlemsstat, træffer Afviklingsinstansen 
på et eksekutivmøde beslutninger med et
simpelt flertal af de deltagende 
medlemmer, jf. artikel 49, stk. 2. I tilfælde 
af stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

Or. en

Ændringsforslag 843
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i 
artikel 40, stk. 2, og det medlem, der er 
udpeget af den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver 
stemmeret svarende til én stemme 
divideret med antallet af nationale 
afviklingsmyndigheder i de 

udgår
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medlemsstater, hvor et datterselskab eller 
en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I 
tilfælde af stemmelighed har den 
administrerende direktør den afgørende 
stemme.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre den europæiske dimension af den særlige afviklingsmekanisme og 
Afviklingsinstansen bør kun den administrerende direktør og de fire permanente uafhængige 
medlemmer af Afviklingsinstansen have stemmeret på eksekutivmødet. Dette ændringsforslag 
skal læses sammen med ændringsforslagene til artikel 39, 49, 52 og 53.

Ændringsforslag 844
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i 
artikel 40, stk. 2, og det medlem, der er 
udpeget af den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver 
stemmeret svarende til én stemme 
divideret med antallet af nationale 
afviklingsmyndigheder i de 
medlemsstater, hvor et datterselskab eller 
en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I 
tilfælde af stemmelighed har den 
administrerende direktør den afgørende 
stemme.

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger om 
afviklingsforanstaltninger med
enstemmighed blandt de deltagende 
medlemmer. Medlemmerne af 
Afviklingsinstansen har hver én stemme.
Eksekutivmødet har 7 dage til at nå frem 
til en beslutning. Hvis det ikke lykkes at 
nå frem til en fælles beslutning, henvises 
forslaget til beslutning til plenarmødet,
hvor det kan vedtages med simpelt flertal.

Or. en
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Ændringsforslag 845
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i 
artikel 40, stk. 2, og det medlem, der er 
udpeget af den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver 
stemmeret svarende til én stemme 
divideret med antallet af nationale 
afviklingsmyndigheder i de 
medlemsstater, hvor et datterselskab eller 
en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I 
tilfælde af stemmelighed har den 
administrerende direktør den afgørende 
stemme.

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger. Medlemmerne af 
Afviklingsinstansens eksekutivmøde skal
nå frem til en fælles beslutning.

Hvis det ikke lykkes at nå frem til en 
fælles beslutning, træffer 
Afviklingsinstansen sin beslutning på et 
plenarmøde, jf. artikel 48.

Or. en

Begrundelse

De nationale afviklingsmyndigheder får et incitament til at arbejde sammen for at nå frem til 
en fælles beslutning. Hvis det ikke lykkes dem at nå til enighed, drøfter alle de øvrige 
deltagende medlemsstater spørgsmålet og stemmer med simpelt flertal (et medlem, en 
stemme).

Ændringsforslag 846
Astrid Lulling
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Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel
40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget 
af den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver 
stemmeret svarende til én stemme 
divideret med antallet af nationale 
afviklingsmyndigheder i de 
medlemsstater, hvor et datterselskab eller 
en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I 
tilfælde af stemmelighed har den 
administrerende direktør den afgørende 
stemme.

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel
39, stk. 1, har følgende stemmerettigheder:

a) den administrerende direktør: en 
stemme
b) den administrerende vicedirektør: en 
stemme
c) medlemmet udpeget af Kommissionen: 
to stemmer
d) medlemmet udpeget af den 
medlemsstat,
hvor koncernafviklingsmyndigheden er 
placeret: en stemme
( e) medlemmer udpeget af de 
medlemsstater, hvor et datterselskab eller 
en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret har en 
stemme og op til højst to stemmer, når 
antallet af disse medlemmer er højere end 
to.
I tilfælde af stemmelighed har den 
administrerende direktør den afgørende 
stemme.
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Or. en

Ændringsforslag 847
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel
40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af 
den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver stemmeret 
svarende til én stemme divideret med 
antallet af nationale afviklingsmyndigheder 
i de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I tilfælde 
af stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer med stemmeret. De 
medlemmer af Afviklingsinstansen, som er 
nævnt i artikel 39, stk. 1, litra a), b) og e), 
og det medlem, der er udpeget af den 
medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer med stemmeret har 
hver stemmeret svarende til én stemme 
divideret med antallet af nationale 
afviklingsmyndigheder i de medlemsstater, 
hvor et datterselskab eller en enhed, der er 
omfattet af det konsoliderede tilsyn, er 
etableret. I tilfælde af stemmelighed har 
den administrerende direktør den 
afgørende stemme.

Or. en

Ændringsforslag 848
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
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deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel 
40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af 
den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige
deltagende medlemmer har hver 
stemmeret svarende til én stemme 
divideret med antallet af nationale 
afviklingsmyndigheder i de medlemsstater, 
hvor et datterselskab eller en enhed, der er 
omfattet af det konsoliderede tilsyn, er 
etableret. I tilfælde af stemmelighed har 
den administrerende direktør den 
afgørende stemme.

deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel 
40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af 
den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig og de deltagende medlemmer fra
medlemsstater, hvor et datterselskab eller 
en afdeling af moderinstituttet er 
beliggende, har hver en stemme. I tilfælde 
af stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

Or. en

Ændringsforslag 849
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel 
40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af
den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver stemmeret 
svarende til én stemme divideret med 
antallet af nationale 
afviklingsmyndigheder i de 
medlemsstater, hvor et datterselskab eller 
en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I tilfælde 
af stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel 
40, stk. 2, og de medlemmer, der er 
udpeget af de medlemsstater, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden og 
værtsafviklingsmyndigheden befinder sig, 
har hver én stemme. De øvrige deltagende 
medlemmer har hver stemmeret svarende 
til en brøkdel af en stemme. I tilfælde af 
stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

Or. en
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Ændringsforslag 850
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel 
40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af 
den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver stemmeret 
svarende til én stemme divideret med 
antallet af nationale afviklingsmyndigheder 
i de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I tilfælde 
af stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel 
40, stk. 2, undtagen Kommissionen, og det 
medlem, der er udpeget af den 
medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver stemmeret 
svarende til én stemme divideret med 
antallet af nationale afviklingsmyndigheder 
i de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I tilfælde 
af stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

Or. en

Ændringsforslag 851
Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel 
40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af 

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel 
40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af 
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den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver stemmeret 
svarende til én stemme divideret med 
antallet af nationale afviklingsmyndigheder 
i de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I tilfælde 
af stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver stemmeret 
svarende til to stemmer divideret med 
antallet af nationale afviklingsmyndigheder 
i de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret, hvis den 
grænseoverskridende afviklingsbeslutning 
vedrører mindst to deltagende stater, hvor 
et datterselskab eller en enhed, der er 
omfattet af det konsoliderede tilsyn, er 
etableret. Hvis kun en medlemsstat med et 
datterselskab eller en enhed, der er 
omfattet af det konsoliderede tilsyn, er 
berørt af den grænseoverskridende 
afviklingsbeslutning, har 
afviklingsmyndigheden i den pågældende 
medlemsstat kun en stemme. I tilfælde af 
stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

Or. en

Ændringsforslag 852
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel
40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af 
den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver
stemmeret svarende til én stemme 
divideret med antallet af nationale 
afviklingsmyndigheder i de medlemsstater, 

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern på 
eksekutivmødet i Afviklingsinstansen
sætter de medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel
39, stk. 2, litra a), b) og c), det medlem, 
der er udpeget af den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, og de øvrige deltagende medlemmer af
de nationale afviklingsmyndigheder i de 
medlemsstater, hvor et datterselskab eller 
en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret, alt i værk 
for at træffe en fælles beslutning inden en 



AM\1007293DA.doc 59/155 PE521.797v01-00

DA

hvor et datterselskab eller en enhed, der er 
omfattet af det konsoliderede tilsyn, er 
etableret. I tilfælde af stemmelighed har 
den administrerende direktør den 
afgørende stemme.

af Afviklingsinstansen fastsat tidsfrist 
under hensyntagen til, hvor presserende 
det enkelte tilfælde er. Hvis der ikke inden 
for den fastsatte frist er truffet en fælles 
beslutning jf. litra a), træffer 
medlemmerne af Afviklingsinstansen, der 
er nævnt i artikel 39, stk. 2, litra a), b) og 
c), beslutning med simpelt flertal, hvor 
hvert stemmeberettigede medlem har én 
stemme. I tilfælde af stemmelighed har den 
administrerende direktør den afgørende
stemme.

Or. nl

Ændringsforslag 853
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel
40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af 
den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver stemmeret 
svarende til én stemme divideret med 
antallet af nationale afviklingsmyndigheder 
i de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I tilfælde 
af stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel
39, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af 
den medlemsstat, hvor
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver stemmeret 
svarende til én stemme divideret med 
antallet af nationale afviklingsmyndigheder 
i de medlemsstater, hvor et datterselskab, 
en afdeling eller en enhed, der er omfattet 
af det konsoliderede tilsyn, er etableret.
Ved beregningen af brøkdelen af en 
stemme for den nationale 
afviklingsmyndighed i de enkelte 
medlemsstater, hvor et datterselskab, en 
afdeling eller en enhed, der er omfattet af 
det konsoliderede tilsyn, er etableret, tages 
der hensyn til den relative betydning af 
datterselskabet, afdelingen eller enheden, 
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der er omfattet af det konsoliderede tilsyn, 
både i de enkelte værtsmedlemsstater og i 
koncernen som helhed. I tilfælde af 
stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

Or. en

Ændringsforslag 854
Philippe Lamberts, Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel
40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af 
den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige
deltagende medlemmer har hver 
stemmeret svarende til én stemme 
divideret med antallet af nationale 
afviklingsmyndigheder i de 
medlemsstater, hvor et datterselskab eller 
en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I tilfælde 
af stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer, jf. artikel 49, stk. 
3, med følgende ændringer: De 
medlemmer af Afviklingsinstansen, som er 
nævnt i artikel 39, stk. 1, litra a)-d), og det 
medlem, der er udpeget af den 
medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De deltagende 
medlemmer, hvor et datterselskab eller en 
enhed, der er omfattet af det konsoliderede 
tilsyn, er placeret, har hver en 
stemmerettighed svarende til en divideret 
med deres antal. I tilfælde af 
stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

Or. en

Ændringsforslag 855
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel 
40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af 
den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver én stemme. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver stemmeret 
svarende til én stemme divideret med 
antallet af nationale afviklingsmyndigheder 
i de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I tilfælde 
af stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

2. Ved drøftelser vedrørende en 
grænseoverskridende koncern træffer 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
beslutninger med et simpelt flertal af de 
deltagende medlemmer. De medlemmer af 
Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel 
40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af 
den medlemsstat, hvor 
koncernafviklingsmyndigheden befinder 
sig, har hver to stemmer. De øvrige 
deltagende medlemmer har hver stemmeret 
svarende til to stemmer divideret med 
antallet af nationale afviklingsmyndigheder 
i de medlemsstater, hvor et datterselskab 
eller en enhed, der er omfattet af det 
konsoliderede tilsyn, er etableret. I tilfælde 
af stemmelighed har den administrerende 
direktør den afgørende stemme.

Or. en

Ændringsforslag 856
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indtil det målfinansieringsniveau, der 
er nævnt i artikel 65, er nået, skal et 
medlem, der er udpeget af en medlemsstat, 
én gang kunne kræve en fornyet drøftelse i 
Afviklingsinstansen, hvis en beslutning 
under behandling vil få negative 
konsekvenser for den pågældende 
medlemsstats finanspolitiske ansvar.

3. Et medlem, der er udpeget af en
medlemsstat, skal én gang kunne kræve en 
fornyet drøftelse i Afviklingsinstansen, 
hvis en beslutning under behandling vil få 
negative konsekvenser for den pågældende 
medlemsstats finanspolitiske ansvar.

Or. en
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Ændringsforslag 857
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Indtil det målfinansieringsniveau, der 
er nævnt i artikel 65, er nået, skal et 
medlem, der er udpeget af en medlemsstat, 
én gang kunne kræve en fornyet drøftelse i 
Afviklingsinstansen, hvis en beslutning 
under behandling vil få negative 
konsekvenser for den pågældende 
medlemsstats finanspolitiske ansvar.

3. Et medlem, der er udpeget af en 
medlemsstat, skal én gang kunne kræve en 
fornyet drøftelse i Afviklingsinstansen, 
hvis en beslutning under behandling vil få 
negative konsekvenser for den pågældende 
medlemsstats finanspolitiske ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 858
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør indkalder på 
eget initiativ eller efter anmodning fra to
medlemmer til Afviklingsinstansens 
eksekutivmøder, og møderne ledes af den 
administrerende direktør. 
Afviklingsinstansen kan invitere 
observatører til at deltage i eksekutivmøder
på ad hoc-basis.

Den administrerende direktør indkalder på 
eget initiativ eller efter anmodning fra
enhver af dens medlemmer til 
Afviklingsinstansens eksekutivmøder, og 
møderne ledes af den administrerende 
direktør. På sit eksekutivmøde kan
Afviklingsinstansen invitere observatører 
til at deltage i dens møder på ad hoc-basis.

Or. en

Ændringsforslag 859
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 4 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør indkalder på 
eget initiativ eller efter anmodning fra to 
medlemmer til Afviklingsinstansens 
eksekutivmøder, og møderne ledes af den 
administrerende direktør. 
Afviklingsinstansen kan invitere 
observatører til at deltage i eksekutivmøder 
på ad hoc-basis.

Den administrerende direktør indkalder på 
eget initiativ eller efter anmodning fra
mindst et medlem til Afviklingsinstansens 
eksekutivmøder, og møderne ledes af den 
administrerende direktør. 
Afviklingsinstansen kan invitere 
observatører til at deltage i eksekutivmøder 
på ad hoc-basis.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at indkalde til eksekutivmøder i Afviklingsinstansen på initiativ af kun ét 
medlem (ikke på initiativ af to, som Kommissionen nu foreslår).

Ændringsforslag 860
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør indkalder på 
eget initiativ eller efter anmodning fra to
medlemmer til Afviklingsinstansens 
eksekutivmøder, og møderne ledes af den 
administrerende direktør. 
Afviklingsinstansen kan invitere 
observatører til at deltage i eksekutivmøder 
på ad hoc-basis.

Den administrerende direktør indkalder på 
eget initiativ eller efter anmodning fra
ethvert af dens medlemmer til 
Afviklingsinstansens eksekutivmøder, og 
møderne ledes af den administrerende 
direktør. Afviklingsinstansen kan invitere 
observatører til at deltage i eksekutivmøder 
på ad hoc-basis.

Or. en

Ændringsforslag 861
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvert år at udarbejde et udkast til en 
rapport med et afsnit om 
Afviklingsinstansens afviklingsvirksomhed 
og et afsnit om finansielle og 
administrative anliggender.

g) udarbejdelsen af et udkast til
kvartalsvis en rapport med et afsnit om 
Afviklingsinstansens afviklingsvirksomhed 
og igangværende afviklingssager og et 
afsnit om finansielle og administrative 
anliggender.

Or. en

Ændringsforslag 862
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør udpeges på 
grundlag af kvalifikationer, kendskab til 
bank- og finansanliggender samt relevant 
erfaring med finansielt tilsyn og med 
finansiel regulering.

4. Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør udpeges på 
grundlag af kvalifikationer, kendskab til 
bank- og finansanliggender samt relevant 
erfaring med finansielt tilsyn og med 
finansiel regulering.
Udnævnelsesproceduren skal overholde 
princippet om ligelig kønsfordeling.

Or. en

Ændringsforslag 863
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den administrerende direktør og de to 
administrerende vicedirektører udvælges 
ved en åben udvælgelsesprocedure, som 
skal være i overensstemmelse med 
princippet om en ligelig kønsfordeling, og 
som Europa-Parlamentet og Rådet skal 
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holdes behørigt underrettet om.

Or. nl

Ændringsforslag 864
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter høring af Afviklingsinstansen på 
et plenarmøde forelægger Kommissionen
Rådet en liste med kandidater med henblik 
på udpegelse af den administrerende 
direktør og den administrerende
vicedirektør. Rådet udpeger den 
administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør efter høring 
af Europa-Parlamentet.

5. Kommissionen fremsender en liste med 
kandidater til stillingerne som
administrerende direktør og 
administrerende vicedirektører til det 
kompetente udvalg i Europa-Parlamentet.

Kommissionen forelægger et forslag til 
udpegelse af den administrerende direktør 
og de administrerende vicedirektører til 
godkendelse af Europa-Parlamentet. Når 
dette forslag er godkendt, vedtager Rådet 
en gennemførelsesbeslutning om 
udpegelse af den administrerende direktør 
og de administrerende vicedirektører.

Or. nl

Ændringsforslag 865
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter høring af Afviklingsinstansen på et 
plenarmøde forelægger Kommissionen 
Rådet en liste med kandidater med henblik 
på udpegelse af den administrerende 
direktør og den administrerende 

5. Efter høring af Afviklingsinstansen på et 
plenarmøde forelægger Kommissionen 
Rådet og Europa-Parlamentet en liste med 
kandidater med henblik på udpegelse af 
den administrerende direktør og den 
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vicedirektør. Rådet udpeger den 
administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør efter høring
af Europa-Parlamentet.

administrerende vicedirektør. Rådet 
udpeger den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør efter
godkendelse af Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 866
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter høring af Afviklingsinstansen på et 
plenarmøde forelægger Kommissionen 
Rådet en liste med kandidater med henblik 
på udpegelse af den administrerende 
direktør og den administrerende 
vicedirektør. Rådet udpeger den 
administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør efter høring
af Europa-Parlamentet.

5. Efter høring af Afviklingsinstansen på et 
plenarmøde forelægger Kommissionen 
Rådet en liste med kandidater med henblik 
på udpegelse af den administrerende 
direktør og den administrerende 
vicedirektør. Rådet udpeger den 
administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør efter
godkendelse af Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 867
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter høring af Afviklingsinstansen på et 
plenarmøde forelægger Kommissionen 
Rådet en liste med kandidater med henblik 
på udpegelse af den administrerende 
direktør og den administrerende 
vicedirektør. Rådet udpeger den 
administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør efter høring 
af Europa-Parlamentet.

5. Efter høring af Afviklingsinstansen på et 
plenarmøde forelægger Kommissionen
Europa-Parlamentet og Rådet en liste med 
kandidater med henblik på udpegelse af 
den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør. Rådet 
udpeger den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør efter 
høring af Europa-Parlamentet.
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Or. en

Ændringsforslag 868
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En administrerende direktør eller en 
administrerende vicedirektør, hvis 
mandatperiode er blevet forlænget, kan 
ikke deltage i endnu en 
udvælgelsesprocedure til samme stilling 
ved udløbet af den samlede periode.

7. En administrerende vicedirektør, hvis 
mandatperiode er blevet forlænget, kan 
ikke deltage i endnu en 
udvælgelsesprocedure til samme stilling 
ved udløbet af den samlede periode.

Or. en

Ændringsforslag 869
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør kan af Rådet 
efter forslag fra Kommissionen og efter
høring af Europa-Parlamentet afskediges, 
hvis de ikke længere opfylder de 
betingelser, der er nødvendige for at 
varetage deres opgaver, eller hvis de har 
begået en alvorlig forseelse.

8. Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør kan af Rådet 
efter forslag fra Kommissionen og efter
godkendelse af Europa-Parlamentet 
afskediges, hvis de ikke længere opfylder 
de betingelser, der er nødvendige for at 
varetage deres opgaver, eller hvis de har 
begået en alvorlig forseelse.

Or. en

Ændringsforslag 870
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 8 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. De fire uafhængige medlemmer af 
Afviklingsinstansen udnævnes af Rådet 
efter høring af Europa-Parlamentet på 
grundlag af kvalifikationer, kendskab til 
bank- og finansanliggender samt relevant 
erfaring med finansielt tilsyn og med 
finansiel regulering og afvikling.
Ved udnævnelsen af de fire uafhængige 
medlemmer skal Rådet og Europa-
Parlamentet sikre en hensigtsmæssig 
geografisk balance og en ligelig 
kønsfordeling samt en ligelig 
repræsentation blandt de deltagende 
medlemsstater som helhed under 
hensyntagen til mangfoldigheden af de 
deltagende medlemsstater.
De fire uafhængige medlemmer 
udnævnes for fem år. Perioden kan fornys 
én gang.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at Afviklingsinstansen suppleres med fire uafhængige medlemmer, som ikke 
repræsenterer nogen medlemsstater eller nationale myndigheder, for at styrke den europæiske 
dimension af Afviklingsinstansen og ligeledes af de beslutninger, der træffes. Dette 
ændringsforslag skal læses sammen med ændringsforslagene til artikel 39, 49, 51 og 53.

Ændringsforslag 871
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør varetager 
deres opgaver i overensstemmelse med 
Kommissionens og Afviklingsinstansens 
beslutninger.

Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør varetager 
deres opgaver i overensstemmelse med 
Kommissionens, ECB og 
Afviklingsinstansens beslutninger.
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Or. en

Ændringsforslag 872
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør må ved 
deltagelse i Afviklingsinstansens drøftelser 
og beslutningstagning hverken søge eller 
modtage instrukser fra EU-institutioner 
eller -organer, de skal give udtryk for deres 
egne synspunkter og stemme uafhængigt af 
andre. Den administrerende vicedirektør
er i forbindelse med nævnte drøftelser og 
beslutningstagning ikke underlagt den 
administrerende direktørs myndighed.

Den administrerende direktør og den 
administrerende vicedirektør og de fire 
uafhængige medlemmer må ved deltagelse 
i Afviklingsinstansens drøftelser og 
beslutningstagning hverken søge eller 
modtage instrukser fra EU-institutioner 
eller -organer, de skal give udtryk for deres 
egne synspunkter og stemme uafhængigt af 
andre. De fire uafhængige medlemmer er i 
forbindelse med nævnte drøftelser og 
beslutningstagning ikke underlagt den 
administrerende direktørs myndighed.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at Afviklingsinstansen suppleres med fire uafhængige medlemmer, som ikke 
repræsenterer nogen medlemsstater eller nationale myndigheder, for at styrke den europæiske 
dimension af Afviklingsinstansen og ligeledes af de beslutninger, der træffes. Dette 
ændringsforslag skal læses sammen med ændringsforslagene til artikel 39, 49, 51 og 52.

Ændringsforslag 873
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hverken medlemsstaterne eller andre 
offentlige eller private organer må søge at 
påvirke den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør i 
forbindelse med varetagelsen af deres 

2. Hverken medlemsstaterne eller andre 
offentlige eller private organer må søge at 
påvirke den administrerende direktør og 
den administrerende vicedirektør og de fire 
uafhængige medlemmer i forbindelse med 
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opgaver. varetagelsen af deres opgaver.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at Afviklingsinstansen suppleres med fire uafhængige medlemmer, som ikke 
repræsenterer nogen medlemsstater eller nationale myndigheder, for at styrke den europæiske 
dimension af Afviklingsinstansen og ligeledes af de beslutninger, der træffes. Dette 
ændringsforslag skal læses sammen med ændringsforslagene til artikel 39, 49, 51 og 52.

Ændringsforslag 874
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I overensstemmelse med vedtægten, jf. 
artikel 78, stk. 6, skal den administrerende 
direktør og den administrerende 
vicedirektør efter tjenesteperiodens ophør 
overholde pligten til at udvise hæderlighed 
og tilbageholdenhed med hensyn til 
overtagelse af visse hverv eller opnåelse af 
visse fordele.

3. I overensstemmelse med vedtægten, jf. 
artikel 78, stk. 6, skal den administrerende 
direktør og den administrerende 
vicedirektør og de fire uafhængige 
medlemmer efter tjenesteperiodens ophør 
overholde pligten til at udvise hæderlighed 
og tilbageholdenhed med hensyn til 
overtagelse af visse hverv eller opnåelse af 
visse fordele.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at Afviklingsinstansen suppleres med fire uafhængige medlemmer, som ikke 
repræsenterer nogen medlemsstater eller nationale myndigheder, for at styrke den europæiske 
dimension af Afviklingsinstansen og ligeledes af de beslutninger, der træffes. Dette 
ændringsforslag skal læses sammen med ændringsforslagene til artikel 39, 49, 51 og 52.

Ændringsforslag 875
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Del 3 – afsnit 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådgivende udvalg

Or. en

Ændringsforslag 876
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 53a
Afviklingsinstansen kan nedsætte udvalg, 
der kan rådgive og vejlede den fælles 
afviklingsmekanisme om forskellige 
politikker såsom systemisk afvikling og 
investeringer. Afviklingsinstansen kan 
beslutte at benytte ekspertise fra ESRB's 
rådgivende ekspertudvalg.

Or. en

Ændringsforslag 877
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsinstansen er ansvarlig for at 
afsætte de nødvendige finansielle og 
menneskelige ressourcer til varetagelsen af 
de opgaver, som den overdrages ved denne 
forordning.

Afviklingsinstansen er ansvarlig for at 
afsætte de nødvendige finansielle og 
menneskelige ressourcer til varetagelsen af 
de opgaver, som den overdrages ved denne 
forordning.

Kommissionens budget for dens opgaver i 
henhold til artikel 16 i denne forordning, 
finansieringen af Afviklingsinstansens 
aktiviteter i henhold til denne forordning 
og finansieringen af 
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afviklingsaktiviteterne i henhold til denne 
forordning inddrager under ingen 
omstændigheder medlemsstaternes eller 
Unionens budgetmæssige forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 878
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indtægterne og udgifterne på 
Afviklingsinstansens budget skal 
balancere.

2. Indtægterne og udgifterne på 
Afviklingsinstansens
administrationsbudget skal balancere.

Or. en

Ændringsforslag 879
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Budgettet består af to dele: Del I 
vedrørende Afviklingsinstansens 
administration og del II vedrørende 
Afviklingsfonden.

3. Budgettet består af tre dele: Del I 
vedrørende Afviklingsinstansens 
administration, del II for Kommissionens 
administration af dens opgaver i henhold 
til artikel 16 i denne forordning og del III
vedrørende Afviklingsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 880
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtægterne i budgettets del I består af 
de årlige bidrag, som er nødvendige for at 
dække de administrative udgifter, jf. artikel 
62, stk. 1, litra a).

1. Indtægterne i budgettets del I består af 
de årlige bidrag, som er nødvendige for at 
dække de årlige skønnede administrative 
udgifter, jf. artikel 62, stk. 1, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 881
Robert Goebbels

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne artikel gælder med forbehold 
af de nationale afviklingsmyndigheders 
ret til at opkræve gebyrer i henhold til 
national lovgivning til dækning af deres 
omkostninger, herunder omkostninger 
vedrørende samarbejde med og bistand til 
Afviklingsinstansen samt foranstaltninger 
truffet på dens foranledning.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 85 i forslaget til forordning om den særlige afviklingsmekanisme erstattes 
de nationale afviklingsfinansieringsordninger i henhold til BRRD med den fælles 
bankafviklingsfond. Men de nationale afviklingsmyndigheder fra de deltagende medlemsstater 
skal gennemføre de afviklingsforanstaltninger, som Afviklingsinstansen beslutter. De vil også 
blive bedt om at levere "input" (dvs. forslag til afviklingsplaner). Dermed pådrager de sig 
administrative omkostninger, som ellers ville være blevet dækket af de nationale 
afviklingsfinansieringsordninger. I øjeblikket indeholder forordningen om den fælles 
afviklingsmekanisme ikke flere detaljer om muligheden eller snarere nødvendigheden af at 
opkræve afgifter.

Ændringsforslag 882
Vicky Ford
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Forslag til forordning
Artikel 56 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 56a
Del II om budgettet for Kommissionens 
forvaltning af sine opgaver i henhold til 

artikel 16 i denne forordning
1. Indtægterne under del II i budgettet 
består af de årlige bidrag, der er 
nødvendige for at dække Kommissionens 
administrationsudgifter til forvaltning af 
dens opgaver i henhold til artikel 16 i 
denne forordning.
2. Udgifterne under del II i budgettet 
består som minimum af personale, 
lønninger, administration, infrastruktur, 
faglig uddannelse og driftsudgifter for 
Kommissionen i forbindelse med dens 
opgaver i henhold til artikel 16 i denne 
forordning.
3. Der udarbejdes skøn over alle 
Kommissionens udgifter i henhold til stk. 
2 for de enkelte finansår, og de fremgår af 
den budgetredegørelse, som 
Kommissionen udarbejder og forelægger 
Afviklingsinstansen hvert år i henhold til 
denne forordning. Redegørelsen udgør del 
II af Afviklingsinstansens budget.

Or. en

Ændringsforslag 883
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 57 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del II i budgettet vedrørende 
Afviklingsfonden

Del III i budgettet vedrørende 
Afviklingsfonden

Or. en
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Ændringsforslag 884
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtægterne i budgettets del II består 
navnlig af følgende:

1. Indtægterne i budgettets del III består 
navnlig af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 885
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bidrag fra institutter etableret i de 
deltagende medlemsstater, jf. artikel 62, 
med undtagelse af det årlige bidrag, som er 
nævnt i artikel 62, stk. 1, litra a)

a) bidrag fra institutter etableret i de 
deltagende medlemsstater, jf. artikel 62, 
med undtagelse af det årlige bidrag, som er 
nævnt i artikel 62, stk. 1, litra a); 
betalingernes størrelse afhænger af det 
institutionelle garantisystem. En bank, 
der deltager i et garantisystem for 
institutter, kan udbetale et mindre beløb.

Or. en

Ændringsforslag 886
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) renter på lån, der modtages inden for 
rammerne af lånefaciliteten, jf. artikel 64, 
stk. 2a.
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Or. en

Ændringsforslag 887
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afviklingsinstansen vedtager på et 
plenarmøde Afviklingsinstansens budget 
på grundlag af overslaget. Det tilpasses om 
nødvendigt i overensstemmelse hermed.

2. Afviklingsinstansen vedtager på et 
plenarmøde Afviklingsinstansens budget 
på grundlag af overslaget, som skal 
omfatte Kommissionens 
budgetredegørelse, der udarbejdes i 
henhold til artikel 56a.

Or. en

Ændringsforslag 888
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afviklingsinstansen vedtager på et 
plenarmøde Afviklingsinstansens budget 
på grundlag af overslaget. Det tilpasses om 
nødvendigt i overensstemmelse hermed.

2. Afviklingsinstansen vedtager på et 
plenarmøde Afviklingsinstansens budget 
på grundlag af overslaget.

Or. en

Ændringsforslag 889
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Om nødvendigt kan 
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Afviklingsinstansens budget korrigeres i 
henhold til dette på et plenarmøde efter 
Afviklingsinstansens kvartalsvise revision.

Or. en

Ændringsforslag 890
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest den 31. marts hvert år fremsender 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
Afviklingsinstansens foreløbige regnskab 
for det foregående regnskabsår til Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen og 
Revisionsretten.

3. Senest den 31. marts hvert år fremsender 
Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde 
Afviklingsinstansens foreløbige regnskab 
for det foregående regnskabsår til Europa-
Parlamentet, Eurogruppen og 
repræsentanter fra de deltagende 
medlemsstater, der har en anden valuta 
end euro, Kommissionen og 
Revisionsretten.

Or. en

Ændringsforslag 891
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest den 1. juli i det følgende 
regnskabsår fremsender den 
administrerende direktør det endelige 
regnskab til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen og Revisionsretten.

5. Senest den 1. juli i det følgende 
regnskabsår fremsender den 
administrerende direktør det endelige 
regnskab til Europa-Parlamentet,
Eurogruppen og repræsentanter fra de 
deltagende medlemsstater, der har en 
anden valuta end euro, Kommissionen og 
Revisionsretten.

Or. en
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Ændringsforslag 892
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Forslag til forordning
Artikel 60 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60a
Revisionsretten

1. Efter gennemgang af det endelige 
regnskab, som Afviklingsinstansen har 
udarbejdet i henhold til artikel 60, 
udarbejder Revisionsretten en beretning 
om sine resultater og forelægger den for 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
1. december efter hvert regnskabsår.
2. Revisionsrettens beretning skal navnlig 
vedrøre:
a) økonomien og effektiviteten i 
anvendelsen af midlerne (herunder midler 
fra fonden)
(b) eventuelle eventualforpligtelser (enten 
for Kommissionen, Afviklingsinstansen 
eller andre), der opstår som følge af 
Kommissionens og Afviklingsinstansens 
udførelse af deres opgaver i henhold til 
denne forordning.
3. Med forbehold for de i stk. 1 omtalte 
opgaver udarbejder Revisionsretten en 
særberetning om de enkelte beslutninger i 
henhold til artikel 16 om afvikling af en 
enhed af de i artikel 2 omtalte typer. De 
enkelte beretninger omfatter ud over de i 
stk. 2 omtalte emner en undersøgelse af, 
hvorvidt:
a) afviklingen skete i henhold til 
forordningens krav
b) afviklingen var velplanlagt og udformet 
navnlig under hensyntagen til 
afviklingsrammen og afviklingsordningen
c) der blev taget tilstrækkeligt hensyn til 
økonomien.
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4. Hver af de i stk. 3 omtalte beretninger 
skal udarbejdes senest 12 måneder efter 
datoen for Kommissionens beslutning om 
den pågældende enhed i henhold til 
artikel 16.
5. Med forbehold af artikel 287, stk. 4, i 
TEUF kan Europa-Parlamentet og Rådet 
anmode om, at Revisionsretten 
undersøger andre spørgsmål, som 
specificeres fra sag til sag, i en beretning i 
henhold til stk. 3 eller i en supplerende 
beretning.

Or. en

Ændringsforslag 893
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 60 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60a
Revisionsretten

1. Efter gennemgang af det endelige 
regnskab, som Afviklingsinstansen har 
udarbejdet i henhold til artikel 60, 
udarbejder Revisionsretten en beretning 
om sine resultater og forelægger den for 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
1. december efter hvert regnskabsår. 
2. Revisionsrettens beretning skal 
vedrøre:
a) økonomien og effektiviteten i 
anvendelsen af finansiering, herunder 
midler fra fonden
b) eventuelle eventualforpligtelser, der 
opstår som følge af Afviklingsinstansens 
udførelse af sine opgaver i henhold til 
denne forordning. 
3. Revisionsretten udarbejder også en 
beretning om de enkelte beslutninger, der 
træffes i henhold til artikel 16 om 
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afvikling af en enhed. De enkelte 
beretninger skal ud over bestemmelserne i 
stk. 2 undersøge, hvorvidt:
a) afviklingen skete i overensstemmelse 
med kravene i denne forordning og 
direktivet om genopretning og afvikling af 
banker [ ]
b) afviklingen var velplanlagt og udformet 
navnlig under hensyntagen til 
afviklingsrammen og afviklingsordningen
c) der blev taget tilstrækkeligt hensyn til 
økonomi og ikke-forskelsbehandling
d) at enhver brug af fonden var 
begrundet.
4. Hver af de i stk. 3 omtalte beretninger 
skal udarbejdes senest 12 måneder efter 
datoen, hvor afviklingsbeslutningen i 
henhold til artikel 16 blev truffet. 
5. Med forbehold af artikel 287, stk. 4, i 
TEUF kan Europa-Parlamentet og Rådet 
anmode om, at Revisionsretten 
undersøger andre spørgsmål, som 
specificeres fra sag til sag, i en beretning i 
henhold til stk. 3 eller i en supplerende 
beretning.

Or. en

Ændringsforslag 894
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De finansielle regler skal, i det omfang det 
er foreneligt med Afviklingsinstansens 
særlige karakter, bygge på den 
rammefinansforordning, der er vedtaget for 
organer oprettet i henhold TEUF, jf. artikel 
208 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 
25. oktober 2012 om de finansielle regler 

De finansielle regler skal, i det omfang det 
er foreneligt med Afviklingsinstansens 
særlige karakter og under hensyntagen til,
at ikke alle medlemsstater deltager eller 
nyder fordel af dette, bygge på den 
rammefinansforordning, der er vedtaget for 
organer oprettet i henhold TEUF, jf. artikel 
208 i Europa-Parlamentets og Rådets 
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vedrørende Unionens almindelige budget. forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 
25. oktober 2012 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget.

Or. en

Ændringsforslag 895
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enheder som omhandlet i artikel 2 
bidrager til Afviklingsinstansens budget i 
overensstemmelse med denne forordning 
og de delegerede retsakter om bidrag, der 
er vedtaget i medfør af stk. 5. Bidragene 
består af følgende:

1. Enheder som omhandlet i artikel 2 
bidrager til Afviklingsinstansens budget i 
overensstemmelse med denne forordning 
og retningslinjerne for bidrag, der er 
vedtaget i medfør af stk. 5. Bidragene 
består af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 896
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enheder som omhandlet i artikel 2 
bidrager til Afviklingsinstansens budget i 
overensstemmelse med denne forordning 
og de delegerede retsakter om bidrag, der 
er vedtaget i medfør af stk. 5. Bidragene 
består af følgende:

1. Enheder som omhandlet i artikel 2 
bidrager til Afviklingsinstansens budget i 
overensstemmelse med denne forordning 
og retningslinjerne om bidrag, der er 
vedtaget i medfør af stk. 5. Bidragene 
består af følgende:

Or. de

Ændringsforslag 897
Vicky Ford
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Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de årlige bidrag, som er nødvendige for 
at dække de administrative udgifter

a) de årlige bidrag, som er nødvendige for 
at dække de administrative udgifter, 
herunder Kommissionens udgifter i 
henhold til artikel 56a, som beregnes i 
henhold til artikel 66

Or. en

Ændringsforslag 898
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bidragene fastsættes til en størrelse, der 
sikrer, at indtægterne i princippet er 
tilstrækkelige til, at Afviklingsinstansens 
budget hvert år balancerer, og at 
Afviklingsfonden kan varetage sine
opgaver.

2. Bidragene fastsættes til en størrelse, der 
sikrer, at indtægterne i princippet er 
tilstrækkelige til Afviklingsinstansens 
budget, herunder Kommissionens budget 
vedrørende dens opgaver i henhold til 
artikel 16 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 899
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsinstansen fastsætter i 
overensstemmelse med de delegerede 
retsakter, der er nævnt i stk. 5, de bidrag, 
som hver enhed som omhandlet i artikel 2 
skal betale, i en beslutning, som rettes til 
den berørte enhed. Afviklingsinstansen 
anvender procedure- og 

3. Efter forslag fra den kompetente 
myndighed, herunder ECB, fastsætter
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med de delegerede retsakter, der er nævnt i 
stk. 5, de bidrag, som hver enhed som 
omhandlet i artikel 2 skal betale, i en 
beslutning, som rettes til den berørte 
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indberetningsregler samt andre regler for at 
sikre, at bidragene indbetales fuldt ud og 
rettidigt.

enhed. Afviklingsinstansen anvender 
procedure- og indberetningsregler samt 
andre regler for at sikre, at bidragene 
indbetales fuldt ud og rettidigt.

Or. en

Ændringsforslag 900
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsinstansen fastsætter i 
overensstemmelse med de delegerede 
retsakter, der er nævnt i stk. 5, de bidrag, 
som hver enhed som omhandlet i artikel 2 
skal betale, i en beslutning, som rettes til 
den berørte enhed. Afviklingsinstansen 
anvender procedure- og 
indberetningsregler samt andre regler for at 
sikre, at bidragene indbetales fuldt ud og 
rettidigt.

3. Afviklingsinstansen fastsætter i 
overensstemmelse med de retningslinjer, 
der er nævnt i stk. 5, de bidrag, som hver 
enhed som omhandlet i artikel 2 skal 
betale, i en beslutning, som rettes til den 
berørte enhed. Afviklingsinstansen 
anvender procedure- og 
indberetningsregler samt andre regler for at 
sikre, at bidragene indbetales fuldt ud og 
rettidigt.

Or. en

Ændringsforslag 901
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De i artikel 2 omtalte enheder kan 
under ingen omstændigheder blive bedt 
om at stille yderligere årlige bidrag til 
rådighed til de i stk. 1, litra a), omtalte 
formål

Or. en
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Ændringsforslag 902
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. De i artikel 2 omtalte enheder kan 
ikke blive anmodet om at bidrage til de 
nationale afviklingsmyndigheders budget.

Or. en

Ændringsforslag 903
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Midler indsamlet under eksisterende 
nationale 
afviklingsfinansieringsordninger 
overføres til den fælles afviklingsfond.

Or. en

Ændringsforslag 904
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter om bidrag i 
overensstemmelse med artikel 82 for at:

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage retningslinjer om bidrag i 
overensstemmelse med artikel 82 for at:

Or. en
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Ændringsforslag 905
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter om bidrag i 
overensstemmelse med artikel 82 for at:

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage retningslinjer om bidrag for at:

Or. de

Ændringsforslag 906
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter om bidrag i 
overensstemmelse med artikel 82 for at:

5. EBA udarbejder forslag til 
reguleringsmæssige tekniske standarder
om bidrag i overensstemmelse med artikel 
82 for at:

Or. en

Ændringsforslag 907
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fastsætte de årlige bidrag, som er 
nødvendige for at dække 
Afviklingsinstansens administrative 
udgifter, indtil den bliver fuldt operationel.

d) fastsætte størrelsen af de første årlige 
bidrag, som er nødvendige for at dække 
Afviklingsinstansens administrative 
udgifter, indtil den bliver fuldt operationel.

Or. en
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Ændringsforslag 908
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
senest den (dato)
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 909
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den Europæiske Revisionsret har 
beføjelse til gennem bilagskontrol og 
kontrol på stedet at kontrollere alle 
modtagere, kontrahenter og 
underkontrahenter, der har modtaget EU-
midler gennem Afviklingsinstansen.

2. Den Europæiske Revisionsret har 
beføjelse til gennem bilagskontrol og 
kontrol på stedet at kontrollere alle 
modtagere, kontrahenter og 
underkontrahenter, der har modtaget
midler gennem Afviklingsinstansen.

Or. en

Ændringsforslag 910
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til forordning
Del 3 – afsnit 5 – kapitel 2 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Fælles Bankafviklingsfond. Den Fælles
Afviklingsfinansieringsmekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 911
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Forslag til forordning
Del 3 – afsnit 5 – kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Fælles Bankafviklingsfond. Den Fælles
Afviklingsfinansieringsmekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 912
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hermed oprettes Den Fælles 
Bankafviklingsfond.

1. Hermed oprettes Den Fælles 
Bankafviklingsfond som et koordineret 
netværk af nationale afviklingsfonde.

Or. en

Ændringsforslag 913
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hermed oprettes Den Fælles 
Bankafviklingsfond.

1. Hermed oprettes Den Fælles 
Bankafviklingsfond. Fonden erstatter de 
nationale afviklingsfonde i henhold til 
direktiv (BRRD) for de deltagende 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Sammenhæng med BRRD: Bidrag fra den fælles afviklingsfond bør være underlagt en årlig 
rimelighedsgrænse for at undgå at destabilisere sunde banker.

Ændringsforslag 914
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hermed oprettes Den Fælles 
Bankafviklingsfond.

1. Hermed oprettes Den Europæiske 
Afviklingsfond for institutter med 
systemisk betydning.

Or. en

Ændringsforslag 915
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afviklingsinstansen anvender 
udelukkende Afviklingsfonden til at sikre, 
at afviklingsværktøjerne og -beføjelserne i 
del II, afsnit I, anvendes på effektiv vis og i 
overensstemmelse med afviklingsmålene 
og de overordnede afviklingsprincipper i 
artikel 12 og 13. Fondens udgifter eller tab 

2. Afviklingsinstansen anvender 
udelukkende Afviklingsfonden til at sikre, 
at afviklingsværktøjerne og -beføjelserne i 
del II, afsnit I, anvendes på effektiv vis og i 
overensstemmelse med afviklingsmålene 
og de overordnede afviklingsprincipper i 
artikel 12 og 13. Fondens udgifter eller tab 
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kan under ingen omstændigheder ligge 
Unionens budget til last.

kan under ingen omstændigheder ligge 
Unionens budget til last eller føre til nogen 
forpligtelser for Afviklingsinstansen.

Or. en

Ændringsforslag 916
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afviklingsinstansen anvender 
udelukkende Afviklingsfonden til at sikre, 
at afviklingsværktøjerne og -beføjelserne i 
del II, afsnit I, anvendes på effektiv vis og i 
overensstemmelse med afviklingsmålene 
og de overordnede afviklingsprincipper i 
artikel 12 og 13. Fondens udgifter eller tab 
kan under ingen omstændigheder ligge 
Unionens budget til last.

2. Afviklingsinstansen anvender 
udelukkende Afviklingsfonden til at sikre, 
at afviklingsværktøjerne og -beføjelserne i 
del II, afsnit I, anvendes på effektiv vis og i 
overensstemmelse med afviklingsmålene 
og de overordnede afviklingsprincipper i
artikel 12 og 13. Fondens udgifter eller tab 
kan under ingen omstændigheder ligge 
Unionens budget eller medlemsstaternes 
nationale budgetter til last.

Or. en

Ændringsforslag 917
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at sikre den umiddelbare adgang 
til tilstrækkelige økonomiske midler til de 
formål, der fastsættes i denne forordning, 
skal Afviklingsfonden suppleres med en 
lånefacilitet, helst fra et offentligt 
fællesskabsinstrument. Ethvert lån fra 
denne lånefacilitet tilbagebetales af 
Afviklingsfonden inden for en aftalt frist.

Or. en
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Ændringsforslag 918
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med henblik på opfyldelsen af sine 
forpligtelser i henhold til artikel 65, stk. 2, 
kan en medlemsstat etablere sine egne 
nationale finansieringsordninger gennem 
obligatoriske bidrag fra institutter, der er 
tilladt på dens område, idet disse bidrag er 
baseret på de i artikel 66, stk. 1, og artikel 
94, stk. 7, BRRD fastsatte kriterier og ikke 
besiddes gennem en fond, der kontrolleres 
af dens afviklingsmyndighed, hvis alle de 
følgende betingelser er opfyldt:
a) bidragenes størrelse svarer som 
minimum til det beløb, der skal skaffes i 
henhold til artikel 65
b) medlemsstatens afviklingsmyndighed 
har ret til et beløb, der svarer til størrelsen 
af sådanne bidrag, som medlemsstaten 
umiddelbart stiller til rådighed for denne 
afviklingsmyndighed efter anmodning fra 
denne og udelukkende til de i artikel 71, 
stk. 1, anførte formål. Medlemsstaten 
underretter Kommissionen om beløbets 
størrelse mindst en gang om året, og
c) når en medlemsstat benytter 
muligheden for at strukturere sin 
finansieringsordning i overensstemmelse 
med dette stykke, skal den underrette 
Kommissionen og overholde kravene i 
denne forordning.
De disponible finansielle midler, der skal 
tages i betragtning med henblik på at nå 
målniveauet i artikel 65, kan omfatte 
obligatoriske bidrag i enhver ordning med 
obligatoriske bidrag, som en medlemsstat 
har etableret på ethvert tidspunkt mellem 
den 17. juni 2010 og [datoen for 
offentliggørelsen af dette direktiv i EU-
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Tidende], fra institutter på 
medlemsstatens område med henblik på at 
dække omkostningerne i forbindelse med 
systemisk risiko, sammenbrud og 
afvikling af institutter, forudsat at 
medlemsstaten overholder 
bestemmelserne i dette afsnit. Bidrag til 
indskudsgarantiordninger medregnes ikke 
i forbindelse med målniveauet for 
afviklingsfinansieringsordningen i 
artikel 65.

Or. en

Ændringsforslag 919
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til forordning
Artikel 64 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 64a
1. Den fælles 
afviklingsfinansieringsmekanisme består 
af:
(i) nationale afviklingsfonde oprettet i 
henhold til BRRD for 
finansieringsinstitutter, der ikke er under 
direkte tilsyn af ECB, jf. artikel 6 i 
forordningen om den fælles 
tilsynsmekanisme
(ii) den europæiske afviklingsfond, som 
oprettes i henhold til denne forordning, 
for enheder, der er under direkte tilsyn af 
ECB, eller som henhører under denne 
forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 
2.
2. I tilfælde af et systemisk chok i en 
deltagende medlemsstat, eller når en 
national afviklingsfond har færre 
tilgængelige ressourcer, end der kræves til 
finansiering af en forestående afvikling, 
finder reglerne i artikel 97 og 103 i BRRD 
anvendelse.
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Or. en

Ændringsforslag 920
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 64 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 64a
Den fælles 

afviklingsfinansieringsmekanisme
1. Den fælles 
afviklingsfinansieringsmekanisme består 
af:
(i) nationale afviklingsfonde oprettet i 
henhold til BRRD for 
finansieringsinstitutter, der ikke er under 
direkte tilsyn af ECB, jf. artikel 6, stk. 4, i 
Rådets forordning (EU) [ ], hvori ECB 
overdrages specifikke opgaver vedrørende 
politikker for tilsyn med kreditinstitutter
(ii) den europæiske afviklingsfond, som 
oprettes i henhold til denne forordning, 
for enheder, der er under direkte tilsyn af 
ECB, eller som henhører under denne 
forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 
2
2. I tilfælde af et systemisk chok i en 
deltagende medlemsstat, eller når en 
national afviklingsfond har færre 
tilgængelige ressourcer, end der kræves til 
finansiering af en forestående afvikling, 
finder reglerne i artikel 97 og 103 i BRRD 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 921
Markus Ferber
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Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i
de deltagende medlemsstater.

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler og midlerne i de 
nationale finansieringsordninger i alt
svarende til mindst [ ] % af passiverne 
minus egne midler og minus dækkede
indskud i alle de kreditinstitutter, der er 
meddelt tilladelse i den relevante 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 922
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst 
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst 
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF af 
de samlede passiver, eksklusive egne 
midler og dækkede garanterede indskud i 
alle de kreditinstitutter, der er meddelt 
tilladelse i de deltagende medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 923
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Højst 10 år efter denne forordnings 1. Højst 15 år efter denne forordnings 
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ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst
0,8 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 924
Peter Simon, Udo Bullmann

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst
1,5 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle institutter, der i 
henhold til artikel 2 er omfattet af 
forordningen.

Or. de

Ændringsforslag 925
Philippe Lamberts

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst
3 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 926
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst 
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til 0,5 %
af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 927
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst
0,8 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 928
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1



PE521.797v01-00 96/155 AM\1007293DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst 
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst 
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er omfattet af denne 
forordning i henhold til artikel 2 i de 
deltagende medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 929
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst 
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst 
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er omfattet af denne 
forordning i henhold til artikel 2 i de 
deltagende medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 930
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst 
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst 
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
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garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

garanterede indskud i de kreditinstitutter, 
der henvises til i artikel 2.

Or. en

Ændringsforslag 931
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden råde 
over finansielle midler svarende til mindst 
1 % af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

1. Højst 10 år efter denne forordnings 
ikrafttræden skal Afviklingsfonden i hver 
af de deltagende medlemsstater råde over 
finansielle midler svarende til mindst 1 % 
af de i henhold til direktiv 94/19/EF 
garanterede indskud i alle de 
kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i 
de deltagende medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 932
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der indføres en kreditfacilitet i de 12 
måneder efter nærværende forordnings 
ikrafttrædelse, der garanterer en 
fuldstændig dækning fra EU's side.

Or. en

Ændringsforslag 933
Diogo Feio
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Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I den i stk. 1 omhandlede indledende 
periode fordeles de bidrag til 
Afviklingsfonden, der beregnes i 
overensstemmelse med artikel 66 og 
opkræves i overensstemmelse med artikel 
62, så jævnt som muligt over perioden, 
indtil målniveauet er nået, medmindre de 
afhængigt af omstændighederne kan 
fremskyndes i betragtning af gunstige 
markedsforhold eller 
finansieringsbehovene.

2. I den i stk. 1 omhandlede indledende 
periode fordeles de bidrag til 
Afviklingsfonden, der beregnes i 
overensstemmelse med artikel 66 og 
opkræves i overensstemmelse med artikel 
62, så jævnt som muligt over perioden, 
indtil målniveauet er nået, medmindre de 
afhængigt af omstændighederne kan 
fremskyndes eller udskydes i betragtning 
af markedsforholdene eller 
finansieringsbehovene.

Or. en

Ændringsforslag 934
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de disponible finansielle midler 
efter den indledende periode i stk. 1 falder 
til under målniveauet, jf. stk. 1, skal der 
opkræves bidrag beregnet i 
overensstemmelse med artikel 66, indtil 
målniveauet er nået. Andrager de 
disponible finansielle midler under 
halvdelen af målniveauet, må de årlige 
bidrag ikke være under en fjerdedel af 
målniveauet.

4. Hvis de disponible finansielle midler 
efter den indledende periode i stk. 1 falder 
til under målniveauet, jf. stk. 1, skal der 
opkræves bidrag beregnet i 
overensstemmelse med artikel 66, indtil 
målniveauet er nået. Andrager de 
disponible finansielle midler under 
halvdelen af målniveauet, må de årlige 
bidrag ikke være under en fjerdedel af 
målniveauet, undtagen i tilfælde, hvor 
sådanne bidrag kan skabe risiko for 
bidragydernes finansielle stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 935
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de disponible finansielle midler 
efter den indledende periode i stk. 1 falder 
til under målniveauet, jf. stk. 1, skal der 
opkræves bidrag beregnet i 
overensstemmelse med artikel 66, indtil 
målniveauet er nået. Andrager de 
disponible finansielle midler under 
halvdelen af målniveauet, må de årlige 
bidrag ikke være under en fjerdedel af 
målniveauet.

4. Hvis de disponible finansielle midler 
efter den indledende periode i stk. 1 falder 
til under målniveauet, jf. stk. 1, skal der 
opkræves bidrag beregnet i 
overensstemmelse med artikel 66, indtil 
målniveauet er nået. Andrager de 
disponible finansielle midler under 
halvdelen af målniveauet, må de årlige 
bidrag ikke være under en fjerdedel af 
målniveauet i henhold til den årlige 
rimelighedsgrænse, der fastsættes i artikel 
67.

Or. en

Ændringsforslag 936
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de disponible finansielle midler 
efter den indledende periode i stk. 1 falder 
til under målniveauet, jf. stk. 1, skal der 
opkræves bidrag beregnet i 
overensstemmelse med artikel 66, indtil 
målniveauet er nået. Andrager de 
disponible finansielle midler under 
halvdelen af målniveauet, må de årlige 
bidrag ikke være under en fjerdedel af 
målniveauet.

4. Hvis de disponible finansielle midler 
efter den indledende periode i stk. 1 falder 
til under målniveauet, jf. stk. 1, skal der 
opkræves bidrag beregnet i 
overensstemmelse med artikel 66, indtil 
målniveauet er nået. Andrager de 
disponible finansielle midler under 
halvdelen af målniveauet, må de årlige 
bidrag ikke være højere end 0,2 % af de 
dækkede indskud.

Or. en

Begrundelse

Forøgelsen af de årlige bidrag med "ikke under en fjerdedel" er alt for meget. Dette krav til 
føre til årlige bidrag, der er mindst 2,5 gange højere end normalt og kan have procykliske 
virkninger.
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Ændringsforslag 937
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 82 med 
henblik på at præcisere følgende:

5. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder i 
overensstemmelse med artikel 82 med 
henblik på at præcisere følgende:

Or. en

Ændringsforslag 938
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de omstændigheder, hvorunder 
betalingen af bidrag kan fremskyndes, jf. 
stk. 2

b) de omstændigheder, hvorunder 
betalingen af bidrag kan fremskyndes eller 
udskydes, jf. stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 939
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
senest den [dato]
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
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efter proceduren i artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1095/2010

Or. en

Ændringsforslag 940
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De enkelte institutters individuelle bidrag 
opkræves mindst en gang om året og 
beregnes pro rata på grundlag af deres 
samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud i 
forhold til de samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud for 
alle de institutter, der er meddelt tilladelse 
på de deltagende medlemsstaters område.

De enkelte institutters individuelle bidrag 
opkræves mindst en gang om året og 
beregnes pro rata på grundlag af deres 
samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud i 
forhold til de samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud for 
alle de institutter, der er meddelt tilladelse 
på de deltagende medlemsstaters område.
Beregningsgrundlaget fratrækkes et 
engangsbeløb på 500 mio. EUR (passiver 
minus egne midler og dækkede indskud).

Or. en

Ændringsforslag 941
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De enkelte institutters individuelle bidrag 
opkræves mindst en gang om året og 
beregnes pro rata på grundlag af deres 
samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud i 
forhold til de samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud for
alle de institutter, der er meddelt tilladelse 
på de deltagende medlemsstaters område.

De enkelte institutters individuelle bidrag 
opkræves mindst en gang om året og 
beregnes pro rata på grundlag af deres 
samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud i 
forhold til de samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud for de 
i artikel 2 omtalte kreditinstitutter.
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Or. en

Ændringsforslag 942
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De enkelte institutters individuelle bidrag 
opkræves mindst en gang om året og 
beregnes pro rata på grundlag af deres 
samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud i 
forhold til de samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud for 
alle de institutter, der er meddelt tilladelse
på de deltagende medlemsstaters område.

De enkelte institutters individuelle bidrag 
opkræves mindst en gang om året og 
beregnes pro rata på grundlag af deres 
samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud i 
forhold til de samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud for 
alle de institutter, der er omfattet af denne 
forordning i henhold til artikel 2 på de 
deltagende medlemsstaters område.

Or. en

Ændringsforslag 943
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De enkelte institutters individuelle bidrag 
opkræves mindst en gang om året og 
beregnes pro rata på grundlag af deres 
samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud i 
forhold til de samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud for 
alle de institutter, der er meddelt tilladelse
på de deltagende medlemsstaters område.

De enkelte institutters individuelle bidrag 
opkræves mindst en gang om året og 
beregnes pro rata på grundlag af deres 
samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud i 
forhold til de samlede passiver eksklusive 
kapitalgrundlag og dækkede indskud for 
alle de institutter, der er omfattet af denne 
forordning i henhold til artikel 2 på de 
deltagende medlemsstaters område.

Or. en
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Ændringsforslag 944
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det tilpasses i forhold til det enkelte 
instituts risikoprofil i overensstemmelse 
med kriterierne i de delegerede retsakter, 
der er nævnt i artikel 94, stk. 7, i direktiv 
[…].

Det tilpasses i forhold til det enkelte 
instituts risikoprofil (herunder et 
medlemskab af en institutsikringsordning)
i overensstemmelse med kriterierne i de 
delegerede retsakter, der er nævnt i artikel 
94, stk. 7, i direktiv […] og kan fraviges 
for visse institutter, der ikke har systemisk 
betydning.

Or. en

Ændringsforslag 945
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det tilpasses i forhold til det enkelte 
instituts risikoprofil i overensstemmelse 
med kriterierne i de delegerede retsakter, 
der er nævnt i artikel 94, stk. 7, i direktiv 
[…].

Det tilpasses i forhold til det enkelte 
instituts risikoprofil under hensyntagen til 
medlemskabet af en 
institutsikringsordning i 
overensstemmelse med kriterierne i de 
delegerede retsakter, der er nævnt i artikel 
94, stk. 7, i direktiv […].

Or. en

Ændringsforslag 946
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det tilpasses i forhold til det enkelte 
instituts risikoprofil i overensstemmelse 
med kriterierne i de delegerede retsakter, 
der er nævnt i artikel 94, stk. 7, i direktiv 
[…].

Det beregnes ved hjælp af IFRS og på 
koncernniveau, tilpasses i forhold til det 
enkelte instituts risikoprofil i 
overensstemmelse med kriterierne i de 
delegerede retsakter, der er nævnt i artikel 
94, stk. 7, i direktiv […] Disse kriterier 
skal hovedsagelig være baseret på 
objektive og kontrollerbare oplysninger 
såsom kreditvurderinger og andre data.

Or. en

Begrundelse

Det skal beregnes på koncernniveau ved hjælp af IFRS for at sikre ensartet behandling i alle 
deltagende medlemsstater.

Ændringsforslag 947
Peter Simon, Wolf Klinz

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Et kreditinstituts forpligtelser er 
udelukket fra beregning af bidrag, når 
kreditinstituttet er blevet oprettet af den 
statslige forvaltning eller en regional 
forvaltning eller en lokal myndighed i en 
medlemsstat, og denne forvaltning eller 
myndighed er forpligtet til at afdække 
instituttets økonomiske grundlag og 
opretholde dets levedygtighed i hele dets 
levetid, eller forpligtelserne garanteres 
udtrykkeligt af denne forvaltning eller 
myndighed, eller mindst 90 % af de lån, 
der ydes af instituttet, direkte eller 
indirekte garanteres af denne forvaltning 
eller myndighed, og formålet fortrinsvis er 
at finansiere støttelån, der ydes på ikke-
konkurrencemæssigt grundlag uden 
vinding for øje med henblik på at fremme 
denne forvaltnings almene 
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samfundsmæssige målsætninger

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 94, stk. 2, BRRD.

Ændringsforslag 948
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når deltagende medlemsstater allerede 
har oprettet nationale 
afviklingsfinansieringsordninger, sørger 
de for, at de nationale 
afviklingsfinansieringsordninger 
anvender de økonomiske midler, de har til 
rådighed, som er indsamlet fra institutter 
på et tidligere tidspunkt i form af 
forudgående bidrag, til at godtgøre 
institutter for de forudgående bidrag, som 
disse institutter skulle indbetale til fonden. 
Denne godtgørelse sker med forbehold af 
medlemsstaternes forpligtelser i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 94/18/EF.

Or. en

Begrundelse

Teksten afspejler betragtning 62 i Kommissionens forslag, hvori det hedder, at indførelsen af 
den fælles bankafviklingsfond skal føre til overførsel af nationale 
afviklingsfinansieringsordninger til den fælles bankafviklingsfond – og dermed til en 
tilsvarende nedsættelse af de berørte institutters bidrag – for at undgå dobbeltbidrag. For at 
fremme dette mål er der behov for en bindende juridisk bestemmelse.

Ændringsforslag 949
Danuta Maria Hübner
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Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De disponible finansielle midler, der 
skal tages i betragtning med henblik på at 
nå det i artikel 65 fastsatte 
målfinansieringsniveau, kan omfatte 
betalingsforpligtelser, som er fuldt dækket 
ind af sikkerhedsstillelse med aktiver med 
lav risiko, der ikke er behæftet med 
tredjepartsrettigheder, og som er til 
rådighed og øremærket til anvendelse af 
Afviklingsinstansen til de i artikel 71, stk. 
1, fastsatte formål. Disse uigenkaldelige 
betalingsforpligtelsers andel må ikke 
overstige 30 % af de samlede bidrag, der 
opkræves i overensstemmelse med stk. 1.

2. De disponible finansielle midler, der 
skal tages i betragtning med henblik på at 
nå det i artikel 65 fastsatte 
målfinansieringsniveau, kan omfatte 
betalingsforpligtelser, som er fuldt dækket 
ind af sikkerhedsstillelse med aktiver med 
lav risiko, der ikke er behæftet med 
tredjepartsrettigheder, og som er til 
rådighed og øremærket til anvendelse af 
Afviklingsinstansen til de i artikel 71, stk. 
1, fastsatte formål. Aktiver, der opfylder 
betingelserne for 
tilbagebetalingsforpligtelser, er aktiver, 
som medlemsstaternes centralbanker 
accepterer som sikkerhedsstillelse. Disse 
uigenkaldelige betalingsforpligtelsers andel 
må ikke overstige 50 % af de samlede 
bidrag, der opkræves i overensstemmelse 
med stk. 1.

Or. en

Begrundelse

En forøgelse af andelen af betalingsforpligtelser, der er omfattet af sikkerhedsstillelse i form 
af lavrisikoaktiver fra 30 % til 50 %, vil gøre det lettere at nå målniveauet for den fælles 
bankafviklingsfond. Dette vil også give bankerne mulighed for at anvende en del af kapitalen, 
som ikke kanaliseres ind i den fælles bankafviklingsfond, til at yde lån til realøkonomien.

Ændringsforslag 950
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De disponible finansielle midler, der 
skal tages i betragtning med henblik på at 
nå det i artikel 65 fastsatte 
målfinansieringsniveau, kan omfatte 
betalingsforpligtelser, som er fuldt dækket 

2. De disponible finansielle midler, der 
skal tages i betragtning med henblik på at 
nå det i artikel 65 fastsatte 
målfinansieringsniveau, kan omfatte 
betalingsforpligtelser, som er fuldt dækket 
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ind af sikkerhedsstillelse med aktiver med 
lav risiko, der ikke er behæftet med 
tredjepartsrettigheder, og som er til 
rådighed og øremærket til anvendelse af 
Afviklingsinstansen til de i artikel 71, stk. 
1, fastsatte formål. Disse uigenkaldelige 
betalingsforpligtelsers andel må ikke 
overstige 30 % af de samlede bidrag, der 
opkræves i overensstemmelse med stk. 1.

ind af sikkerhedsstillelse med aktiver, som 
medlemsstaternes centralbanker 
accepterer, og som ikke er behæftet med 
tredjepartsrettigheder, og som er til 
rådighed og øremærket til anvendelse af 
Afviklingsinstansen til de i artikel 71, stk. 
1, fastsatte formål. Disse uigenkaldelige 
betalingsforpligtelsers andel må ikke 
overstige 50 % af de samlede bidrag, der 
opkræves i overensstemmelse med stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 951
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De disponible finansielle midler, der 
skal tages i betragtning med henblik på at 
nå det i artikel 65 fastsatte 
målfinansieringsniveau, kan omfatte 
betalingsforpligtelser, som er fuldt dækket 
ind af sikkerhedsstillelse med aktiver med 
lav risiko, der ikke er behæftet med 
tredjepartsrettigheder, og som er til 
rådighed og øremærket til anvendelse af 
Afviklingsinstansen til de i artikel 71, stk. 
1, fastsatte formål. Disse uigenkaldelige 
betalingsforpligtelsers andel må ikke 
overstige 30 % af de samlede bidrag, der 
opkræves i overensstemmelse med stk. 1.

2. De disponible finansielle midler, der 
skal tages i betragtning med henblik på at 
nå det i artikel 65 fastsatte 
målfinansieringsniveau, kan omfatte 
betalingsforpligtelser, som er fuldt dækket 
ind af sikkerhedsstillelse med aktiver med 
lav risiko, der ikke er behæftet med 
tredjepartsrettigheder, og som er til 
rådighed og øremærket til anvendelse af 
Afviklingsinstansen til de i artikel 71, stk. 
1, fastsatte formål. Disse uigenkaldelige 
betalingsforpligtelsers andel må ikke 
overstige 50 % af de samlede bidrag, der 
opkræves i overensstemmelse med stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 952
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De disponible finansielle midler, der 
skal tages i betragtning med henblik på at 
nå det i artikel 65 fastsatte 
målfinansieringsniveau, kan omfatte 
betalingsforpligtelser, som er fuldt dækket 
ind af sikkerhedsstillelse med aktiver med 
lav risiko, der ikke er behæftet med 
tredjepartsrettigheder, og som er til 
rådighed og øremærket til anvendelse af 
Afviklingsinstansen til de i artikel 71, stk. 
1, fastsatte formål. Disse uigenkaldelige 
betalingsforpligtelsers andel må ikke 
overstige 30 % af de samlede bidrag, der 
opkræves i overensstemmelse med stk. 1.

2. De disponible finansielle midler, der 
skal tages i betragtning med henblik på at 
nå det i artikel 65 fastsatte 
målfinansieringsniveau, kan omfatte 
betalingsforpligtelser, som er fuldt dækket 
ind af sikkerhedsstillelse med aktiver med 
lav risiko, der ikke er behæftet med 
tredjepartsrettigheder, og som er til 
rådighed og øremærket til anvendelse af 
Afviklingsinstansen til de i artikel 71, stk. 
1, fastsatte formål. Disse uigenkaldelige 
betalingsforpligtelsers andel må ikke 
overstige 20 % af de samlede bidrag, der 
opkræves i overensstemmelse med stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 953
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De disponible finansielle midler, der 
skal tages i betragtning med henblik på at 
nå det i artikel 65 fastsatte 
målfinansieringsniveau, kan omfatte 
betalingsforpligtelser, som er fuldt dækket 
ind af sikkerhedsstillelse med aktiver med 
lav risiko, der ikke er behæftet med 
tredjepartsrettigheder, og som er til 
rådighed og øremærket til anvendelse af 
Afviklingsinstansen til de i artikel 71, stk. 
1, fastsatte formål. Disse uigenkaldelige 
betalingsforpligtelsers andel må ikke 
overstige 30 % af de samlede bidrag, der 
opkræves i overensstemmelse med stk. 1.

2. De disponible finansielle midler, der 
skal tages i betragtning med henblik på at 
nå det i artikel 65 fastsatte 
målfinansieringsniveau, kan omfatte
kontanter, likvide midler, aktiver, der 
betegnes som likvide aktiver af høj kvalitet 
under likviditetsdækningsgraden eller
betalingsforpligtelser, som er fuldt dækket 
ind af sikkerhedsstillelse med aktiver med 
lav risiko, der ikke er behæftet med 
tredjepartsrettigheder, og som er til 
rådighed og øremærket til anvendelse af 
Afviklingsinstansen til de i artikel 71, stk. 
1, fastsatte formål. Disse uigenkaldelige 
betalingsforpligtelsers andel må ikke 
overstige 30 % af de samlede bidrag, der 
opkræves i overensstemmelse med stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

Risikobaserede bidrag bør fastsættes ud fra et objektivt grundlag, og bankerne bør kunne 
foretage bidragene ved hjælp af likvide aktiver af høj kvalitet, som er likvider.

Ændringsforslag 954
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De individuelle bidrag fra hver af de i 
stk. 1 omtalte institutioner er endelige og 
kan under ingen omstændigheder 
godtgøres (med tilbagevirkende kraft).

Or. en

Ændringsforslag 955
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Når deltagende medlemsstater allerede 
har oprettet nationale 
afviklingsfinansieringsordninger, skal de 
kunne sørge for, at de nationale 
afviklingsfinansieringsordninger 
anvender de økonomiske midler, de har til 
rådighed, som er indsamlet fra institutter 
på et tidligere tidspunkt i form af 
forudgående bidrag, til at godtgøre 
institutter for de forudgående bidrag, som 
disse institutter eventuelt skal indbetale til 
fonden. Denne godtgørelse sker med 
forbehold af medlemsstaternes 
forpligtelser i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 94/18/EF 
18.
__________________
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/18/EF af 30. maj 1994 om ændring, 
for så vidt angår forpligtelsen til at 
offentliggøre prospekter, af direktiv 
80/390/EØF om samordning af kravene 
ved udarbejdelse af, kontrol med og 
udsendelse af det prospekt, der skal 
offentliggøres med henblik på optagelse af 
værdipapirer til officiel notering på en 
fondsbørs. EUT L 135 af 31.5.1994, s. 1. 

Or. en

Ændringsforslag 956
Philippe Lamberts, Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 82 med 
henblik på at præcisere følgende:

3. Med forbehold af stk. 1, andet afsnit, 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 82 med 
henblik på at præcisere følgende:

Or. en

Ændringsforslag 957
Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kvaliteten af den sikkerhedsstillelse, der 
dækker betalingsforpligtelserne, jf. stk. 2

udgår

Or. en
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Begrundelse

Definition af sikkerhedsstillelse, der godkendes som tilbagebetalingsforpligtelser, er et 
centralt spørgsmål, som Kommissionen foreslår at behandle i en delegeret retsakt. Det er at 
foretrække, at man i forordningen om den fælles afviklingsmekanisme angiver alle aktiver, 
som medlemsstaternes centralbanker accepterer sikkerhedsstillelse for 
tilbagebetalingsforpligtelser.

Ændringsforslag 958
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kvaliteten af den sikkerhedsstillelse, der 
dækker betalingsforpligtelserne, jf. stk. 2

udgår

Or. en

Ændringsforslag 959
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Indtil det i artikel 65 anførte 
målniveau er nået, kan 
Afviklingsinstansen kræve, at institutterne 
yder en forpligtet kreditfacilitet på 50 % af 
det pro rata risikovægtede målniveau, der 
gælder for det pågældende institut. Når 
50 % af målniveauet er nået, nedsættes 
den forpligtede facilitet med eventuelle 
yderligere bidrag. Enhver udbetaling fra 
fonden, inden målniveauet er nået, skal 
efterfølges af en forhøjelse af faciliteten 
med det pro rata risikovægtede beløb, der 
er gældende for det enkelte institut.

Or. en
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Ændringsforslag 960
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er de disponible finansielle midler ikke 
tilstrækkelige til at dække tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden, opkræver 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med artikel 62 ekstraordinære ex post-
bidrag hos de institutter, der er meddelt 
tilladelse på de deltagende medlemsstaters 
område, for at dække de yderligere beløb. 
Disse ekstraordinære bidrag fordeles på 
institutterne efter reglerne i artikel 66.

1. Er de disponible finansielle midler ikke 
tilstrækkelige til at dække tab, 
omkostninger eller andre udgifter i
henhold til denne forordning, herunder 
alle Afviklingsinstansens og 
Kommissionens ikke-kontraktmæssige 
forpligtelser i forbindelse med udførelsen 
af deres opgaver i henhold til denne 
forordning, opkræver Afviklingsinstansen 
i overensstemmelse med artikel 62 
ekstraordinære ex post-bidrag hos de 
institutter, der er meddelt tilladelse på de 
deltagende medlemsstaters område, for at 
dække de yderligere beløb. Disse 
ekstraordinære bidrag fordeles på 
institutterne efter reglerne i artikel 65 og
66.

Or. en

Ændringsforslag 961
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er de disponible finansielle midler ikke 
tilstrækkelige til at dække tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden, opkræver 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med artikel 62 ekstraordinære ex post-
bidrag hos de institutter, der er meddelt 
tilladelse på de deltagende medlemsstaters 

1. Er de disponible finansielle midler ikke 
tilstrækkelige til at dække tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden, opkræver 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med artikel 62 ekstraordinære ex post-
bidrag hos de institutter, der er meddelt 
tilladelse på de deltagende medlemsstaters 
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område, for at dække de yderligere beløb. 
Disse ekstraordinære bidrag fordeles på 
institutterne efter reglerne i artikel 66.

område, for at dække de yderligere beløb. 
Disse ekstraordinære bidrag fordeles på 
institutterne efter reglerne i artikel 66.
Disse er omfattet af en årlig 
rimelighedsgrænse for de individuelle 
institutters bidrag.

Or. en

Ændringsforslag 962
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er de disponible finansielle midler ikke 
tilstrækkelige til at dække tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden, opkræver 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med artikel 62 ekstraordinære ex post-
bidrag hos de institutter, der er meddelt 
tilladelse på de deltagende medlemsstaters 
område, for at dække de yderligere beløb. 
Disse ekstraordinære bidrag fordeles på 
institutterne efter reglerne i artikel 66.

1. Er de disponible finansielle midler ikke 
tilstrækkelige til at dække tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden, opkræver 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med artikel 63 ekstraordinære ex post-
bidrag hos de institutter, der er meddelt 
tilladelse på de deltagende medlemsstaters 
område, for at dække de yderligere beløb. 
Disse ekstraordinære bidrag fordeles på 
institutterne efter reglerne i artikel 67.
Bidragene og de samlede betalinger i 
henhold til artikel 67 må ikke overstige en 
fjerdedel af målniveauet.

Or. en

Ændringsforslag 963
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er de disponible finansielle midler ikke 
tilstrækkelige til at dække tab, 

1. Er de disponible finansielle midler ikke 
tilstrækkelige til at dække tab, 
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omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden, opkræver 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med artikel 62 ekstraordinære ex post-
bidrag hos de institutter, der er meddelt 
tilladelse på de deltagende medlemsstaters 
område, for at dække de yderligere beløb. 
Disse ekstraordinære bidrag fordeles på 
institutterne efter reglerne i artikel 66.

omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden, opkræver 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med artikel 62 ekstraordinære ex post-
bidrag hos de institutter, der er meddelt 
tilladelse på de deltagende medlemsstaters 
område, for at dække de yderligere beløb. 
Disse årlige ekstraordinære bidrag må ikke 
overstige 0,2 % af de dækkede indskud og
fordeles på institutterne efter reglerne i 
artikel 66.

Or. en

Begrundelse

Der er stort behov for at fastsætte et loft for ekstraordinære bidrag for at begrænse de 
procykliske virkninger.

Ændringsforslag 964
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er de disponible finansielle midler ikke 
tilstrækkelige til at dække tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden, opkræver 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med artikel 62 ekstraordinære ex post-
bidrag hos de institutter, der er meddelt 
tilladelse på de deltagende medlemsstaters 
område, for at dække de yderligere beløb. 
Disse ekstraordinære bidrag fordeles på 
institutterne efter reglerne i artikel 66.

1. Er de disponible finansielle midler ikke 
tilstrækkelige til at dække tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden, opkræver 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med artikel 62 ekstraordinære ex post-
bidrag hos de institutter, der er omfattet af 
denne forordning, jf. artikel 2, på de 
deltagende medlemsstaters område, for at 
dække de yderligere beløb. Disse 
ekstraordinære bidrag fordeles på 
institutterne efter reglerne i artikel 66.

Or. en
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Ændringsforslag 965
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er de disponible finansielle midler ikke 
tilstrækkelige til at dække tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden, opkræver 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med artikel 62 ekstraordinære ex post-
bidrag hos de institutter, der er meddelt 
tilladelse på de deltagende medlemsstaters 
område, for at dække de yderligere beløb. 
Disse ekstraordinære bidrag fordeles på 
institutterne efter reglerne i artikel 66.

1. Er de disponible finansielle midler ikke 
tilstrækkelige til at dække tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden, opkræver 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med artikel 62 ekstraordinære ex post-
bidrag hos de institutter, der er omfattet af 
denne forordning, jf. artikel 2, på de 
deltagende medlemsstaters område, for at 
dække de yderligere beløb. Disse 
ekstraordinære bidrag fordeles på 
institutterne efter reglerne i artikel 66.

Or. en

Ændringsforslag 966
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Er de disponible finansielle midler ikke 
tilstrækkelige til at dække tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden, opkræver 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med artikel 62 ekstraordinære ex post-
bidrag hos de institutter, der er meddelt 
tilladelse på de deltagende medlemsstaters 
område, for at dække de yderligere beløb. 
Disse ekstraordinære bidrag fordeles på 
institutterne efter reglerne i artikel 66.

1. Er de disponible finansielle midler ikke 
tilstrækkelige til at dække tab, 
omkostninger eller andre udgifter i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden, opkræver 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse 
med artikel 62 ekstraordinære ex post-
bidrag hos de kreditinstitutter, der er
omfattet af denne forordning, jf. artikel 2,
for at dække de yderligere beløb. Disse 
ekstraordinære bidrag fordeles på 
institutterne efter reglerne i artikel 66.

Or. en
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Ændringsforslag 967
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De samlede årlige bidrag i henhold til 
artikel 65-67 må ikke overstige 0,3 % af 
de dækkede indskud.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte et loft for ekstraordinære bidrag for at begrænse de procykliske 
virkninger.

Ændringsforslag 968
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 82 med 
henblik på at præcisere, under hvilke 
forhold og på hvilke betingelser en enhed 
som omhandlet i artikel 2 kan fritages helt 
eller delvist fra ex post-bidrag, jf. stk. 2.

3. Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 82 med 
henblik på at præcisere:

Or. en

Ændringsforslag 969
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omstændighederne og betingelserne, 
hvorunder en enhed, jf. artikel 2, kan helt 
eller delvis fritages for de efterfølgende 
bidrag i henhold til stk. 2 og
b) den årlige rimelighedsgrænse som en 
procentdel af overskuddet før skat, som 
overføres, hvis denne grænse ikke nås.

Or. en

Ændringsforslag 970
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en

Ændringsforslag 971
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de alternative finansieringsmidler i 
artikel 69 ikke er umiddelbart 
tilgængelige på rimelige betingelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 972
Anni Podimata
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Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen kan indgå 
kontrakter om låntagning eller andre 
former for støtte til Afviklingsfonden fra 
finansieringsinstitutter eller andre 
tredjeparter, hvis de beløb, der er opkrævet 
i overensstemmelse med artikel 66 og 67, 
ikke er umiddelbart tilgængelige eller 
tilstrækkelige til at dække udgifterne i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden.

1. Afviklingsinstansen søger at indgå 
kontrakter om låntagning eller andre 
former for støtte til Afviklingsfonden fra 
finansieringsinstitutter eller andre 
tredjeparter, hvis de beløb, der er opkrævet 
i overensstemmelse med artikel 66 og 67, 
ikke er umiddelbart tilgængelige eller 
tilstrækkelige til at dække udgifterne i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden. Hvis det ikke lykkes 
Afviklingsinstansen at sikre låntagningen, 
skal den gøre brug af lånefaciliteten, der 
indføres i henhold til artikel 64, stk. 2a 
(nyt).

Or. en

Ændringsforslag 973
Philippe Lamberts, Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen kan indgå 
kontrakter om låntagning eller andre 
former for støtte til Afviklingsfonden fra 
finansieringsinstitutter eller andre 
tredjeparter, hvis de beløb, der er opkrævet 
i overensstemmelse med artikel 66 og 67, 
ikke er umiddelbart tilgængelige eller 
tilstrækkelige til at dække udgifterne i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden.

1. Afviklingsinstansen kan indgå 
kontrakter om låntagning eller andre 
former for støtte til Afviklingsfonden fra
først private, og når dette ikke er muligt, 
offentlige finansieringsinstitutter eller 
andre tredjeparter, hvis de beløb, der er 
opkrævet i overensstemmelse med artikel 
66 og 67, ikke er umiddelbart tilgængelige 
eller tilstrækkelige til at dække udgifterne i 
forbindelse med anvendelsen af 
Afviklingsfonden.

Or. en
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Ændringsforslag 974
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen forvalter 
Afviklingsfonden og kan anmode
Kommissionen om at varetage visse 
opgaver i forbindelse med forvaltningen af 
Afviklingsfonden.

1. Afviklingsinstansen forvalter 
Afviklingsfonden og kan anmode en 
hensigtsmæssig tredjepart om at forestå
forvaltningen og administrationen af 
Afviklingsfonden.

Or. en

Begrundelse

Forvaltningen af den fælles afviklingsfond kan udliciteres til en tredjepart med praktisk 
erfaring med forsigtig og konservativ forvaltning af investeringsporteføljer. Dette er gængs 
praksis for international finansieringsordninger.

Ændringsforslag 975
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beløb, der modtages fra et institut, 
der er under afvikling, eller fra et 
broinstitut, renter og andre 
investeringsafkast samt eventuelle andre 
indtægter skal udelukkende gå til 
Afviklingsfonden.

2. De beløb, der modtages fra et institut, 
der er under afvikling, eller fra et 
broinstitut, renter og andre 
investeringsafkast samt eventuelle andre 
indtægter skal udelukkende gå til 
Afviklingsfonden. Fonden forvaltes med 
en hovedmålsætning om at bevare 
kapitalen gennem investering i likvide 
værdipapirer af høj kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 976
Sylvie Goulard
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Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsinstansen investerer de beløb, 
som Afviklingsfonden er i besiddelse af, i
obligationer udstedt af deltagende 
medlemsstater eller mellemstatslige 
organer eller i højlikvide aktiver af stor 
kreditkvalitet. Investeringerne bør være 
tilstrækkeligt geografisk diversificerede. 
Afkastet af disse investeringer skal gå til 
Afviklingsfonden.

3. Afviklingsinstansen investerer de beløb, 
som Afviklingsfonden er i besiddelse af, i 
aktiver af stor kreditkvalitet. 
Investeringerne bør være tilstrækkeligt
sektormæssigt og geografisk 
diversificerede. Afkastet af disse 
investeringer skal gå til Afviklingsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 977
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsinstansen investerer de beløb, 
som Afviklingsfonden er i besiddelse af, i 
obligationer udstedt af deltagende 
medlemsstater eller mellemstatslige 
organer eller i højlikvide aktiver af stor 
kreditkvalitet. Investeringerne bør være 
tilstrækkeligt geografisk diversificerede. 
Afkastet af disse investeringer skal gå til 
Afviklingsfonden.

3. Afviklingsinstansen investerer de beløb, 
som Afviklingsfonden er i besiddelse af, i 
obligationer udstedt af deltagende 
medlemsstater eller mellemstatslige 
organer eller i højlikvide aktiver af stor 
kreditkvalitet. Investeringerne bør være 
tilstrækkeligt geografisk diversificerede. 
Afkastet af disse investeringer skal gå til 
Afviklingsfonden. Afviklingsinstansen 
offentliggør en investeringsramme, hvori 
man angiver detaljerne i fondens 
investeringspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 978
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsinstansen investerer de beløb, 
som Afviklingsfonden er i besiddelse af, i
obligationer udstedt af deltagende 
medlemsstater eller mellemstatslige 
organer eller i højlikvide aktiver af stor 
kreditkvalitet. Investeringerne bør være 
tilstrækkeligt geografisk diversificerede. 
Afkastet af disse investeringer skal gå til 
Afviklingsfonden.

3. Afviklingsinstansen investerer de beløb, 
som Afviklingsfonden er i besiddelse af, i
kontanter eller omsættelige værdipapirer, 
der udgør fordringer på eller garanteres 
af stater, og som opfylder alle følgende 
betingelser: 

a) er tildelt en 0 % risikovægtning i 
henhold til Basel II-standardmetoden for 
kreditrisiko
b) handles på store, dybe og aktive repo-
eller kontantmarkeder, der er kendetegnet 
af en lav grad af koncentration
c) bevisligt har været en pålidelig kilde til 
likviditet på markederne (repo eller salg) 
selv under stressede omstændigheder og
d) ikke udgør en forpligtelse for et 
finansieringsinstitut eller nogen af dens 
tilknyttede enheder.
Investeringerne bør være tilstrækkeligt 
geografisk diversificerede for at afbøde 
koncentrationsrisici. Afkastet af disse 
investeringer skal gå til Afviklingsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 979
Danuta Maria Hübner

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsinstansen investerer de beløb, 
som Afviklingsfonden er i besiddelse af, i 
obligationer udstedt af deltagende 
medlemsstater eller mellemstatslige 
organer eller i højlikvide aktiver af stor 
kreditkvalitet. Investeringerne bør være 

3. Afviklingsinstansen investerer de beløb, 
som Afviklingsfonden er i besiddelse af, i 
obligationer udstedt af deltagende og ikke-
deltagende medlemsstater, der er 
værtsland for afdelinger eller
datterselskaber fra medlemsstater, der 
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tilstrækkeligt geografisk diversificerede. 
Afkastet af disse investeringer skal gå til 
Afviklingsfonden.

deltager i den fælles 
afviklingsmekanisme, medlemsstater eller
mellemstatslige organer eller i højlikvide 
aktiver af stor kreditkvalitet. 
Investeringerne bør være tilstrækkeligt 
geografisk diversificerede. Afkastet af 
disse investeringer skal gå til 
Afviklingsfonden.

Or. en

Begrundelse

Afviklingsinstansen bør kunne investere i obligationer i alle medlemsstater og ikke kun i de 
deltagende medlemsstater. Dette vil give Afviklingsinstansen mulighed for at udnytte en større 
række likvide værdipapirer med høj kreditkvalitet.

Ændringsforslag 980
Sławomir Nitras

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsinstansen investerer de beløb, 
som Afviklingsfonden er i besiddelse af, i 
obligationer udstedt af deltagende
medlemsstater eller mellemstatslige 
organer eller i højlikvide aktiver af stor 
kreditkvalitet. Investeringerne bør være 
tilstrækkeligt geografisk diversificerede. 
Afkastet af disse investeringer skal gå til 
Afviklingsfonden.

3. Afviklingsinstansen investerer de beløb, 
som Afviklingsfonden er i besiddelse af, i 
obligationer udstedt af medlemsstater eller 
mellemstatslige organer eller i højlikvide 
aktiver af stor kreditkvalitet. 
Investeringerne bør være tilstrækkeligt 
geografisk diversificerede. Afkastet af 
disse investeringer skal gå til 
Afviklingsfonden.

Or. en

Begrundelse

Afviklingsinstansen bør have mulighed for at investere i obligationer fra alle medlemsstater 
og ikke kun fra de deltagende medlemsstater, idet hovedformålet er at investere i yderst 
likvide værdipapirer af høj kreditkvalitet, uanset hvilken medlemsstat, de kommer fra.

Ændringsforslag 981
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsinstansen investerer de beløb, 
som Afviklingsfonden er i besiddelse af, i 
obligationer udstedt af deltagende 
medlemsstater eller mellemstatslige 
organer eller i højlikvide aktiver af stor
kreditkvalitet. Investeringerne bør være 
tilstrækkeligt geografisk diversificerede. 
Afkastet af disse investeringer skal gå til 
Afviklingsfonden.

3. Afviklingsinstansen investerer kun de 
beløb, som Afviklingsfonden er i 
besiddelse af, i obligationer udstedt af 
deltagende medlemsstater eller 
mellemstatslige organer af højeste
kreditkvalitet. Investeringerne bør være 
tilstrækkeligt geografisk diversificerede. 
Afkastet af disse investeringer skal gå til 
Afviklingsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 982
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen kan, når den 
anvender afviklingsværktøjerne på enheder 
som omhandlet i artikel 2, inden for de af 
Kommissionen vedtagne rammer anvende 
Afviklingsfonden til følgende formål:

1. Afviklingsinstansen kan, når den 
anvender afviklingsværktøjerne på enheder 
som omhandlet i artikel 2, inden for de 
vedtagne rammer anvende 
Afviklingsfonden til følgende formål:

Or. en

Ændringsforslag 983
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) garantere aktiver og forpligtelser i det 
institut, der er under afvikling, dets 
datterselskaber, et broinstitut eller et 

a) midlertidigt garantere aktiver og 
forpligtelser i det institut, der er under 
afvikling, dets datterselskaber, et 
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porteføljeadministrationsselskab broinstitut eller et 
porteføljeadministrationsselskab

Or. en

Ændringsforslag 984
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) yde lån til det institut, der er under 
afvikling, dets datterselskaber, et 
broinstitut eller et 
porteføljeadministrationsselskab

udgår

Or. en

Ændringsforslag 985
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) købe aktiver i det institut, der er under 
afvikling

udgår

Or. en

Ændringsforslag 986
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) betale kompensation til aktionærer eller 
kreditorer, hvis de efter en 

udgår
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værdiansættelse i medfør af artikel 17, 
stk. 5, har modtaget mindre som betaling 
for deres tilgodehavende end det, de ville 
have modtaget efter en værdiansættelse i 
medfør af artikel 17, stk. 16, ved en 
likvidation under en almindelig 
insolvensbehandling

Or. en

Ændringsforslag 987
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) betale kompensation til aktionærer eller 
kreditorer, hvis de efter en 
værdiansættelse i medfør af artikel 17, 
stk. 5, har modtaget mindre som betaling 
for deres tilgodehavende end det, de ville 
have modtaget efter en værdiansættelse i 
medfør af artikel 17, stk. 16, ved en 
likvidation under en almindelig 
insolvensbehandling

udgår

Or. en

Begrundelse

Afviklingsfondene skal ikke betale godtgørelser til kreditorerne – de skal komme fra 
restværdien af det omstrukturerede og afviklede institut. Afviklingsfondene bør heller ikke 
bidrage med kapital, som det anføres i stk. 3.

Ændringsforslag 988
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) yde et bidrag til det institut, der er udgår
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under afvikling, i stedet for det bidrag, der 
ville være opnået ved nedskrivningen af 
visse kreditorer, når bail-in-værktøjet 
anvendes, og afviklingsmyndigheden 
beslutter at udelukke visse kreditorer fra 
bail-in-værktøjets anvendelsesområde i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 989
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) yde et bidrag til det institut, der er 
under afvikling, i stedet for det bidrag, der 
ville være opnået ved nedskrivningen af 
visse kreditorer, når bail-in-værktøjet 
anvendes, og afviklingsmyndigheden 
beslutter at udelukke visse kreditorer fra 
bail-in-værktøjets anvendelsesområde i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 3

udgår

Or. en

Ændringsforslag 990
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) yde et bidrag til det institut, der er under 
afvikling, i stedet for det bidrag, der ville 
være opnået ved nedskrivningen af visse 
kreditorer, når bail-in-værktøjet anvendes, 
og afviklingsmyndigheden beslutter at 
udelukke visse kreditorer fra bail-in-
værktøjets anvendelsesområde i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 3

f) yde et bidrag til det institut, der er under 
afvikling, i stedet for det bidrag, der ville 
være opnået ved nedskrivningen af visse 
kreditorer og/eller ombytning til aktier, når 
bail-in-værktøjet anvendes, og 
afviklingsmyndigheden beslutter at 
udelukke visse kreditorer fra bail-in-
værktøjets anvendelsesområde i 
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overensstemmelse med artikel 24, stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 991
Pablo Zalba Bidegain

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Afviklingsinstansen bruger 
Afviklingsfonden til at støtte de i stk. 1, 
litra a)-g) nævnte foranstaltninger, når 
det er nødvendigt at sikre 
præferenceindskuddene i 
afviklingsprocessen inden for de grænser, 
der fastsættes i BRRD.

Or. en

Ændringsforslag 992
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Afviklingsinstansen bruger 
Afviklingsfonden til at støtte de i stk. 1, 
litra a)-g) nævnte foranstaltninger med 
fuld overholdelse af bestemmelserne i 
direktiv [BRRD].

Or. en

Ændringsforslag 993
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsfonden må ikke anvendes 
direkte til at absorbere de tab, som et 
institut eller en enhed som omhandlet i 
artikel 2 har lidt, eller til at rekapitalisere et 
institut eller en enhed som omhandlet i 
artikel 2. Hvis anvendelsen af 
afviklingsfinansieringsordningen til 
formålene i stk. 1 indirekte medfører, at 
en del af de tab, som et institut eller en 
enhed som omhandlet i artikel 2 har lidt, 
overføres til Afviklingsfonden, finder 
principperne om anvendelse af 
afviklingsfinansieringsordningen i artikel 
24 anvendelse.

3. Afviklingsfonden må under ingen 
omstændigheder anvendes direkte eller 
indirekte til at absorbere de tab, som et 
institut eller en enhed som omhandlet i 
artikel 2 har lidt, eller til at rekapitalisere et 
institut eller en enhed som omhandlet i 
artikel 2.

Or. en

Ændringsforslag 994
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsfonden må ikke anvendes 
direkte til at absorbere de tab, som et 
institut eller en enhed som omhandlet i 
artikel 2 har lidt, eller til at rekapitalisere et 
institut eller en enhed som omhandlet i 
artikel 2. Hvis anvendelsen af 
afviklingsfinansieringsordningen til 
formålene i stk. 1 indirekte medfører, at 
en del af de tab, som et institut eller en 
enhed som omhandlet i artikel 2 har lidt, 
overføres til Afviklingsfonden, finder 
principperne om anvendelse af 
afviklingsfinansieringsordningen i artikel 
24 anvendelse.

3. Afviklingsfonden må ikke anvendes 
direkte til at absorbere de tab, som et 
institut eller en enhed som omhandlet i 
artikel 2 har lidt, eller til at rekapitalisere et 
institut eller en enhed som omhandlet i 
artikel 2.

Or. en
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Ændringsforslag 995
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Udbetalingerne fra fonden fordeles 
mellem medlemmerne af netværket af 
nationale afviklingsfonde i forhold til 
aktivitetsniveauet for det institut, der er 
under afvikling, i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 996
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Fonden må ikke bruges til et eller 
flere formål i henhold til stk. 1, før de 
beløb, der skal indbetales i forbindelse 
med afviklingen i henhold til artikel 73, 
stk. 1, er indbetalt fuldt ud gennem den/de 
pågældende indskudsgarantiordning(er).

Or. en

Ændringsforslag 997
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 73

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[…] udgår

Or. en
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Begrundelse

Fastsat i BRRD.

Ændringsforslag 998
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Deltagende medlemsstater påser, at hvis 
Afviklingsinstansen træffer 
afviklingsforanstaltninger, og disse 
foranstaltninger sikrer, at indskydere 
fortsat har adgang til deres indskud, så 
hæfter den indskudsgarantiordning, som 
instituttet er medlem af, for de beløb, der 
er præciseret i artikel 99, stk. 1 og 4, i 
direktiv […].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 999
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Deltagende medlemsstater påser, at hvis 
Afviklingsinstansen træffer 
afviklingsforanstaltninger, og disse 
foranstaltninger sikrer, at indskydere 
fortsat har adgang til deres indskud, så 
hæfter den indskudsgarantiordning, som 
instituttet er medlem af, for de beløb, der er 
præciseret i artikel 99, stk. 1 og 4, i 
direktiv […].

1. Deltagende medlemsstater påser, at hvis 
Afviklingsinstansen træffer 
afviklingsforanstaltninger, så hæfter den 
indskudsgarantiordning, som instituttet er 
medlem af, for de beløb, der er præciseret i 
artikel 99, stk. 1 og 4, i direktiv […].

Or. en
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Ændringsforslag 1000
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det beløb, som 
indskudsgarantiordningen i henhold til 
stk. 1 hæfter for, fastsættes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 17.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1001
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forud for fastsættelsen af det beløb, 
som indskudsgarantiordningen i henhold 
til stk. 1 hæfter for i overensstemmelse 
med betingelserne i artikel 39, stk. 3, litra 
d), i direktiv […], hører 
Afviklingsinstansen den berørte 
indskudsgarantiordning, idet der fuldt ud 
tages hensyn til, hvor meget sagen haster.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1002
Peter Simon

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forud for fastsættelsen af det beløb, 
som indskudsgarantiordningen i henhold 

3. Med henblik på en tilstrækkelig 
beskyttelse af indskyderne skal 
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til stk. 1 hæfter for i overensstemmelse 
med betingelserne i artikel 39, stk. 3, litra 
d), i direktiv […], hører 
Afviklingsinstansen den berørte 
indskudsgarantiordning, idet der fuldt ud 
tages hensyn til, hvor meget sagen haster.

indskudsgarantiordningen, der hæfter i 
henhold til stk. 1, integreres i 
forberedelsen og gennemførelsen af 
afviklingsforanstaltningerne på et tidligt 
tidspunkt.

Afviklingsinstansen afgør i samråd med 
indskudsgarantiordningen i henhold til 
denne artikels stk. 1, i hvilket omfang 
indskudsgarantordningen hæfter i 
overensstemmelse med artikel 39, stk. 3, 
litra d), i direktiv [ ].

Or. de

Ændringsforslag 1003
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en indskudsgarantiordnings 
ressourcer ikke er tilstrækkelige til at 
dække de beløb, der skal betales til 
indskyderne, og andre ressourcer ikke 
umiddelbart er til disposition fra den 
relevante deltagende medlemsstat, kan 
Afviklingsfonden låne nævnte 
indskudsgarantiordning de nødvendige 
ressourcer, forudsat at alle betingelserne i 
artikel 10 i direktiv 94/19/EF er opfyldt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1004
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en indskudsgarantiordnings 
ressourcer ikke er tilstrækkelige til at 
dække de beløb, der skal betales til 
indskyderne, og andre ressourcer ikke 
umiddelbart er til disposition fra den 
relevante deltagende medlemsstat, kan 
Afviklingsfonden låne nævnte 
indskudsgarantiordning de nødvendige 
ressourcer, forudsat at alle betingelserne i 
artikel 10 i direktiv 94/19/EF er opfyldt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1005
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en indskudsgarantiordnings 
ressourcer ikke er tilstrækkelige til at 
dække de beløb, der skal betales til 
indskyderne, og andre ressourcer ikke 
umiddelbart er til disposition fra den 
relevante deltagende medlemsstat, kan 
Afviklingsfonden låne nævnte 
indskudsgarantiordning de nødvendige 
ressourcer, forudsat at alle betingelserne i 
artikel 10 i direktiv 94/19/EF er opfyldt.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1006
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en indskudsgarantiordnings 
ressourcer ikke er tilstrækkelige til at 
dække de beløb, der skal betales til 
indskyderne, og andre ressourcer ikke 
umiddelbart er til disposition fra den 
relevante deltagende medlemsstat, kan 
Afviklingsfonden låne nævnte 
indskudsgarantiordning de nødvendige 
ressourcer, forudsat at alle betingelserne i 
artikel 10 i direktiv 94/19/EF er opfyldt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1007
Nils Torvalds, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en indskudsgarantiordnings 
ressourcer ikke er tilstrækkelige til at 
dække de beløb, der skal betales til
indskyderne, og andre ressourcer ikke 
umiddelbart er til disposition fra den 
relevante deltagende medlemsstat, kan 
Afviklingsfonden låne nævnte 
indskudsgarantiordning de nødvendige 
ressourcer, forudsat at alle betingelserne i 
artikel 10 i direktiv 94/19/EF er opfyldt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1008
Sari Essayah, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en indskudsgarantiordnings 
ressourcer ikke er tilstrækkelige til at 
dække de beløb, der skal betales til 
indskyderne, og andre ressourcer ikke 
umiddelbart er til disposition fra den 
relevante deltagende medlemsstat, kan 
Afviklingsfonden låne nævnte 
indskudsgarantiordning de nødvendige 
ressourcer, forudsat at alle betingelserne i 
artikel 10 i direktiv 94/19/EF er opfyldt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er særdeles problematisk at give fonden beføjelser til at låne de nødvendige ressourcer, 
eftersom dette vil åbne døren for en udvidelse af den fælles hæftelse til 
indskudsgarantiordningerne. Det indebærer også en risiko for at skabe ulige betingelser, 
eftersom der er betydelige forskelle på de enkelte landes indskudsgarantiordningers 
finansielle stilling.

Ændringsforslag 1009
Anni Podimata

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en indskudsgarantiordnings 
ressourcer ikke er tilstrækkelige til at 
dække de beløb, der skal betales til 
indskyderne, og andre ressourcer ikke 
umiddelbart er til disposition fra den 
relevante deltagende medlemsstat, kan
Afviklingsfonden låne nævnte 
indskudsgarantiordning de nødvendige 
ressourcer, forudsat at alle betingelserne i 
artikel 10 i direktiv 94/19/EF er opfyldt.

4. Hvis en indskudsgarantiordnings 
ressourcer ikke er tilstrækkelige til at 
dække de beløb, der skal betales til 
indskyderne, og andre ressourcer ikke 
umiddelbart er til disposition fra den 
relevante deltagende medlemsstat, låner
Afviklingsfonden efter anmodning fra 
indskudsgarantiordningen nævnte 
indskudsgarantiordning de nødvendige 
ressourcer, forudsat at alle betingelserne i 
artikel 10 i direktiv 94/19/EF er opfyldt.

Or. en
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Ændringsforslag 1010
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 73 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 73a
Med henblik på at undgå 
konkurrenceforvridning inden for 
Unionen som sådan skal brugen af 
indskudsgarantiordninger i forbindelse 
med afviklinger ske i fuld 
overensstemmelse med direktivet om 
genopretning og afvikling af banker [ ].

Or. en

Ændringsforslag 1011
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afviklingsinstansen kan sammensætte
interne afviklingshold bestående af 
personale fra de nationale 
afviklingsmyndigheder i de deltagende 
medlemsstater.

3. Afviklingsinstansen sammensætter
interne afviklingshold bestående af dens 
egne medarbejdere og personale fra de 
nationale afviklingsmyndigheder i de 
deltagende medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 1012
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Afviklingsinstansen udpeger 
koordinatorer for de interne 
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afviklingshold blandt sine egne ledende 
medarbejdere.

Or. en

Ændringsforslag 1013
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. I tilfælde af en uløst tvist i den interne 
afviklingsgruppe kan koordinatoren 
og/eller en af de nationale 
afviklingsmyndigheder klage til 
Afviklingsinstansen, som vil tage hånd om 
og løse tvisten på eksekutivmøderne.

Or. en

Ændringsforslag 1014
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. De nationale afviklingsmyndigheder 
kan stadig klage over 
Afviklingsinstansens afgørelse truffet på 
eksekutivmøder til det administrative 
klagenævn i henhold til artikel 49, stk. 3b 
(nyt).

Or. en

Ændringsforslag 1015
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved ansvar uden for kontraktforhold 
erstatter Afviklingsinstansen i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsgrundsætninger, der er fælles for 
medlemsstaternes lovgivning om 
offentlige myndigheders ansvar, skader 
forvoldt af Afviklingsinstansen eller af 
dens ansatte som led i udøvelsen af deres 
hverv, navnlig deres afviklingsfunktioner, 
herunder handlinger og undladelser til 
støtte for tredjelandes 
afviklingsprocedurer.

3. Ved ansvar uden for kontraktforhold 
erstatter Afviklingsinstansen skader 
forvoldt af Afviklingsinstansen eller af 
dens ansatte som led i udøvelsen af deres 
hverv, navnlig deres afviklingsfunktioner, 
herunder handlinger og undladelser til 
støtte for tredjelandes 
afviklingsprocedurer.

Or. en

Begrundelse

Bemærker, at det i stk. 3 hedder: "Ved ansvar uden for kontraktforhold erstatter 
Afviklingsinstansen i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles 
for medlemsstaternes lovgivning om offentlige myndigheders ansvar". Hvad dette betyder i 
praksis, og hvilke regler der finder anvendelse, er ikke klart.

Ændringsforslag 1016
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved ansvar uden for kontraktforhold 
erstatter Afviklingsinstansen i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsgrundsætninger, der er fælles for 
medlemsstaternes lovgivning om offentlige 
myndigheders ansvar, skader forvoldt af 
Afviklingsinstansen eller af dens ansatte 
som led i udøvelsen af deres hverv, navnlig 
deres afviklingsfunktioner, herunder 
handlinger og undladelser til støtte for 
tredjelandes afviklingsprocedurer.

3. Ved ansvar uden for kontraktforhold 
erstatter Afviklingsinstansen i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsgrundsætninger, der er fælles for 
medlemsstaternes lovgivning om offentlige 
myndigheders ansvar, skader forvoldt af 
Afviklingsinstansen eller af dens ansatte 
som led i udøvelsen af deres hverv, navnlig 
deres afviklingsfunktioner, herunder 
handlinger og undladelser til støtte for 
tredjelandes afviklingsprocedurer.
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I sådanne tilfælde godtgør deltagende 
medlemsstater ikke-deltagende 
medlemsstater alle omkostninger, som 
sidstnævnte påføres gennem den flerårige 
finansielle ramme.

Or. en

Begrundelse

Hvis man antager, at Kommissionen skal involveres i/have ansvaret for Afviklingsinstansen, 
kan et tilfælde af alvorlige fejl eller udeladelser resultere i en retssag mod Kommissionen, 
som kan påføre Afviklingsinstansen og/eller Kommissionen udgifter. Eftersom Kommissionen 
finansieres via EU-budgettet, som alle 28 medlemsstater bidrager til, vil det være passende at 
sikre, at de deltagende medlemsstater godtgør ikke-deltagende medlemsstater alle 
omkostninger, som sidstnævnte påføres gennem den flerårige finansielle ramme på denne 
måde.

Ændringsforslag 1017
Sharon Bowles

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsinstansen yder en national 
afviklingsmyndighed kompensation for den 
erstatning, som en national domstol har 
dømt den til at betale, eller som den efter 
aftale med Afviklingsinstansen har 
forpligtet sig til at betale i henhold til en 
mindelig overenskomst, som følge af en 
handling eller en undladelse fra nævnte 
nationale afviklingsmyndigheds side i 
forbindelse med afvikling i henhold til 
denne forordning, medmindre nævnte 
handling eller undladelse udgør en 
overtrædelse af EU-lovgivningen, denne 
forordning, en afgørelse truffet af 
Kommissionen eller en beslutning truffet af 
Afviklingsinstansen, eller en åbenbar, 
alvorlig fejlvurdering.

4. Afviklingsinstansen yder en national 
afviklingsmyndighed kompensation for den
erstatning, som en national domstol har 
dømt den til at betale, eller som den efter 
aftale med Afviklingsinstansen har 
forpligtet sig til at betale i henhold til en 
mindelig overenskomst, som følge af en 
handling eller en undladelse fra nævnte 
nationale afviklingsmyndigheds side i 
forbindelse med afvikling i henhold til 
denne forordning, medmindre nævnte 
handling eller undladelse udgør en 
overtrædelse af EU-lovgivningen, denne 
forordning, en afgørelse truffet af 
Kommissionen eller en beslutning truffet af 
Afviklingsinstansen, eller en åbenbar, 
alvorlig fejlvurdering. Enhver godtgørelse 
må ikke påvirke Unionens budget.

Or. en
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Ændringsforslag 1018
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Afviklingsinstansen yder en national 
afviklingsmyndighed kompensation for den 
erstatning, som en national domstol har 
dømt den til at betale, eller som den efter 
aftale med Afviklingsinstansen har 
forpligtet sig til at betale i henhold til en 
mindelig overenskomst, som følge af en 
handling eller en undladelse fra nævnte 
nationale afviklingsmyndigheds side i 
forbindelse med afvikling i henhold til 
denne forordning, medmindre nævnte 
handling eller undladelse udgør en 
overtrædelse af EU-lovgivningen, denne 
forordning, en afgørelse truffet af 
Kommissionen eller en beslutning truffet af 
Afviklingsinstansen, eller en åbenbar, 
alvorlig fejlvurdering.

4. Afviklingsinstansen yder en national 
afviklingsmyndighed i en deltagende 
medlemsstat kompensation for den 
erstatning, som en national domstol har 
dømt den til at betale, eller som den efter 
aftale med Afviklingsinstansen har 
forpligtet sig til at betale i henhold til en 
mindelig overenskomst, som følge af en 
handling eller en undladelse fra nævnte 
nationale afviklingsmyndigheds side i 
forbindelse med afvikling i henhold til 
denne forordning, medmindre nævnte 
handling eller undladelse udgør en 
overtrædelse af EU-lovgivningen, denne 
forordning, en afgørelse truffet af 
Kommissionen eller en beslutning truffet af 
Afviklingsinstansen, eller en åbenbar, 
alvorlig fejlvurdering.

Or. en

Ændringsforslag 1019
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 78 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 78a
Kommissionens ansvar i forbindelse med 

dens opgaver i henhold til artikel 16 i 
denne forordning

1. I forbindelse med ansvar uden for 
kontraktforhold vedrørende 
Kommissionens udførelse af sine opgaver 
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i henhold til artikel 16 i denne forordning 
skal enhver skade, som den selv eller dens 
medarbejdere forårsager i forbindelse ed 
udførelsen af deres opgaver, navnlig deres 
afviklingsfunktioner, herunder 
handlinger og udeladelser som støtte for 
udenlandske afviklingsprocedurer, i 
henhold til de almindelige 
retsgrundsætninger for medlemsstaternes 
offentlige myndigheders ansvar, 
godtgøres.
2. Ethvert ansvar uden for 
kontraktforhold af den i stk. 1 beskrevne 
art, godtgøres af Afviklingsinstansen.
3. Alle omkostninger til retssager 
vedrørende handlinger eller udeladelser 
fra Kommissionens side i forbindelse med 
udførelsen af dens opgaver i henhold til 
denne forordning og eventuelle 
erstatninger, som er blevet tildelt ved 
sådanne procedurer, inddrager under 
ingen omstændigheder medlemsstaternes 
eller Unionens budgetmæssige 
forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 1020
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kravene til tavshedspligt i henhold til 
stk. 1 og 2 finder også anvendelse på 
observatører, der deltager i 
Afviklingsinstansens møder på ad hoc-
basis.

Or. en
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Ændringsforslag 1021
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kravene om tavshedspligt i henhold til 
stk. 1 og 2 finder anvendelse med 
forbehold af forordning (EF) 1049/2001.

Or. en

Ændringsforslag 1022
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 80 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Gennemsigtighed Aktindsigt og behandling af 
personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 1023
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/200128 finder 
anvendelse på Afviklingsinstansens 
dokumenter.

udgår

__________________
28 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 
2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 



AM\1007293DA.doc 143/155 PE521.797v01-00

DA

dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 
43).

Or. en

Ændringsforslag 1024
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – fodnote 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 
2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 
43).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1025
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afviklingsinstansen vedtager senest 
seks måneder efter datoen for sit første 
møde de nærmere regler for anvendelse af 
forordning (EF) nr. 1049/2001.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1026
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der kan klages til Ombudsmanden over 
de afgørelser, som Afviklingsinstansen 
træffer i henhold til artikel 8 i forordning 
(EF) nr. 1049/2001, eller de kan 
indbringes for Den Europæiske Unions 
Domstol, efter en appel til appelorganet, 
hvis det er relevant, på de i artikel 228 og 
263 i TEUF fastsatte betingelser.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1027
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Personer, der er genstand for 
Afviklingsinstansens beslutninger, skal 
have ret til aktindsigt i 
Afviklingsinstansens dokumenter med 
forbehold for andre personers legitime 
interesse i at beskytte deres 
forretningshemmeligheder. Retten til 
aktindsigt omfatter ikke fortrolige 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 1028
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle vedtagne delegerede retsakter 
skal være konsekvente i forhold til 
tilsvarende retsakter vedtaget i henhold til 
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direktiv […/…BRRD].

Or. en

Ændringsforslag 1029
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den fælles afviklingsmekanismes 
funktion og virkningen af dens 
afviklingsaktiviteter på hele Unionens 
interesser og på sammenhængen og 
integriteten i det indre marked for 
finansielle tjenesteydelser, herunder den 
mulige påvirkning af strukturerne i de 
nationale banksystemer i Unionen, og for 
så vidt angår effektiviteten af samarbejdet 
og ordningerne for udveksling af 
oplysninger inden for den fælles 
afviklingsmekanisme, mellem den fælles 
afviklingsmekanisme og den fælles 
tilsynsmekanisme og mellem den fælles 
afviklingsmekanisme og ikke-deltagende 
medlemsstaters kompetente nationale 
myndigheder

a) den fælles afviklingsmekanismes 
funktion og virkningen af dens 
afviklingsaktiviteter på hele Unionens 
interesser og på sammenhængen og 
integriteten i det indre marked for 
finansielle tjenesteydelser, herunder den 
mulige påvirkning af strukturerne i de 
nationale banksystemer i Unionen, og for 
så vidt angår effektiviteten af samarbejdet 
og ordningerne for udveksling af 
oplysninger inden for den fælles 
afviklingsmekanisme, mellem den fælles 
afviklingsmekanisme og den fælles 
tilsynsmekanisme og mellem den fælles 
afviklingsmekanisme og ikke-deltagende 
medlemsstaters kompetente nationale 
myndigheder. Følgende dimensioner skal 
navnlig vurderes nøje:
- hvorvidt der er behov for en 
traktatændring for at nå de primære mål 
om opretholdelse af stabilitet og 
befolkningens tillid til finanssystemet
- hvorvidt samarbejdet mellem den fælles 
afviklingsmekanisme og den fælles 
tilsynsmekanisme, EBA, ESMA, EIOPA 
og Det Europæiske Råd for Systemiske 
Risici (ESRB) samt de øvrige 
myndigheder, der udgør en del af ESFS, 
er hensigtsmæssigt
- hvorvidt investeringsporteføljen i 
henhold til artikel 70 i denne forordning 
består af sunde og diversificerede aktiver
- hvorvidt sammenhængen mellem 
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statsgæld og bankrisiko er afhjulpet
- hvorvidt ansvarlighedsmekanismen er 
hensigtsmæssig
- hvorvidt afstemningsreglerne er 
hensigtsmæssige.

Or. en

Ændringsforslag 1030
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den fælles afviklingsmekanismes 
funktion og virkningen af dens 
afviklingsaktiviteter på hele Unionens 
interesser og på sammenhængen og 
integriteten i det indre marked for 
finansielle tjenesteydelser, herunder den 
mulige påvirkning af strukturerne i de 
nationale banksystemer i Unionen, og for 
så vidt angår effektiviteten af samarbejdet 
og ordningerne for udveksling af 
oplysninger inden for den fælles 
afviklingsmekanisme, mellem den fælles 
afviklingsmekanisme og den fælles 
tilsynsmekanisme og mellem den fælles 
afviklingsmekanisme og ikke-deltagende 
medlemsstaters kompetente nationale 
myndigheder

a) den fælles afviklingsmekanismes 
funktion og virkningen af dens 
afviklingsaktiviteter på hele Unionens 
interesser og på sammenhængen og 
integriteten i det indre marked for 
finansielle tjenesteydelser, herunder den 
mulige påvirkning af strukturerne i de 
nationale banksystemer i Unionen om 
deres konkurrenceevne sammenlignet 
med andre banksystemer uden for den 
fælles afviklingsmekanisme og uden for 
Unionen, og for så vidt angår effektiviteten 
af samarbejdet og ordningerne for 
udveksling af oplysninger inden for den 
fælles afviklingsmekanisme, mellem den 
fælles afviklingsmekanisme og den fælles 
tilsynsmekanisme og mellem den fælles 
afviklingsmekanisme og ikke-deltagende 
medlemsstaters kompetente nationale 
myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 1031
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) samspillet mellem Afviklingsinstansen 
og ikke-deltagende medlemsstaters 
kompetente nationale myndigheder og 
indvirkningen af den fælles 
afviklingsmekanisme på disse 
medlemsstater.

d) samspillet mellem Afviklingsinstansen 
og ikke-deltagende medlemsstaters 
kompetente nationale myndigheder og 
indvirkningen af den fælles 
afviklingsmekanisme på disse 
medlemsstater og samspillet mellem 
Afviklingsinstansen og tredjelandes 
nationale afviklingsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 1032
Philippe Lamberts, Sven Giegold
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) muligheden for at oprette en 
fællesskabsinstitution, der er uafhængig 
af Kommissionen, som skal varetage de 
funktioner, der beskrives i denne 
forordning, herunder eventuelle 
ændringer af traktaten, som dette vil 
kræve.

Or. en

Ændringsforslag 1033
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Med henblik på at overholde artikel 5a 
skal enhver revision af [BRRD] ledsages 
af en revision af den fælles 
afviklingsmekanisme og vice versa.
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Or. en

Ændringsforslag 1034
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle beslutninger, som EBA træffer i 
overensstemmelse med [BRRD] eller 
denne forordning skal være i 
overensstemmelse med rammen, der 
fastlægges i forordning nr. 1093/2010, 
navnlig i overensstemmelse med 
forordningens artikel 38, stk. 1; EBA 
sikrer, at ingen beslutninger på nogen 
måde påvirker medlemsstaternes 
finanspolitiske ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 1035
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsfonden anses for at udgøre 
afviklingsfinansieringsordningen i de 
deltagende medlemsstater, jf. afsnit VII i 
direktiv […], fra den anvendelsesdato, der 
er omhandlet i artikel 88, stk. 2.

Afviklingsfonden anses for at udgøre 
afviklingsfinansieringsordningen i de 
deltagende medlemsstater, jf. afsnit VII i 
direktiv […], fra den anvendelsesdato, der 
er omhandlet i artikel 88, stk. 2. Fra denne 
dato skal de tilgængelige finansielle 
midler i nationale 
afviklingsfinansieringsordninger i 
deltagende medlemsstater, som 
institutterne allerede har bidraget med, 
overføres til fonden i stedet for 
forudgående bidrag, der er indbetalt i 
overensstemmelse med artikel 66. Når 
disse tilgængelige finansielle midler er 
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overført til fonden, må ingen deltagende 
medlemsstater videreføre en national 
afviklingsfinansieringsordning.

Or. en

Begrundelse

Eksisterende nationale fonde kan foretage indbetalinger til den fælles afviklingsfond på vegne 
af banker, indtil de er tomme.

Ændringsforslag 1036
Marianne Thyssen

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsfonden anses for at udgøre 
afviklingsfinansieringsordningen i de 
deltagende medlemsstater, jf. afsnit VII i 
direktiv […], fra den anvendelsesdato, der 
er omhandlet i artikel 88, stk. 2.

Afviklingsfonden anses for at udgøre 
afviklingsfinansieringsordningen i de 
deltagende medlemsstater, jf. afsnit VII i 
direktiv […], fra den anvendelsesdato, der 
er omhandlet i artikel 88, stk. 2, og 
erstatter de deltagende medlemsstaters 
nationale ordninger for 
afviklingsfinansiering.

Or. nl

Ændringsforslag 1037
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsfonden anses for at udgøre
afviklingsfinansieringsordningen i de 
deltagende medlemsstater, jf. afsnit VII i 
direktiv […], fra den anvendelsesdato, der 
er omhandlet i artikel 88, stk. 2.

Afviklingsfonden erstatter
afviklingsfinansieringsordningen i de 
deltagende medlemsstater, jf. afsnit VII i 
direktiv […], fra den anvendelsesdato, der 
er omhandlet i artikel 88, stk. 2.

Or. en
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Begrundelse

I Kommissionens forslag præciseres det ikke, hvad der sker med de 
afviklingsfinansieringsordninger, der allerede findes i nogle medlemsstater, når den fælles 
afviklingsfond er oprettet. For at undgå at placere en dobbelt byrde på institutterne skal man 
sikre, at de kun skal betale bidrag til den fælles fond. I overensstemmelse med 
aftalememorandummet, som ledsager Kommissionens forslag, bør det fremgå af teksten, at 
fonden skal erstatte de nationale afviklingsfinansieringsordninger.

Ændringsforslag 1038
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsfonden anses for at udgøre
afviklingsfinansieringsordningen i de 
deltagende medlemsstater, jf. afsnit VII i 
direktiv […], fra den anvendelsesdato, der 
er omhandlet i artikel 88, stk. 2.

Afviklingsfonden anses for at udgøre den 
eneste afviklingsfinansieringsordning i de 
deltagende medlemsstater, jf. afsnit VII i 
direktiv […], fra den anvendelsesdato, der 
er omhandlet i artikel 88, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1039
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afviklingsfonden anses for at udgøre 
afviklingsfinansieringsordningen i de 
deltagende medlemsstater, jf. afsnit VII i 
direktiv […], fra den anvendelsesdato, der 
er omhandlet i artikel 88, stk. 2.

Afviklingsfonden anses for at udgøre en 
del af afviklingsfinansieringsordningen i
for kreditinstitutter i henhold til denne 
forordning i hver af de deltagende 
medlemsstater, jf. afsnit VII i direktiv […], 
fra den anvendelsesdato, der er omhandlet i 
artikel 88, stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 1040
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Afviklingsinstansen bliver fuldt operativ 
fra den 1. januar 2015.

1. Afviklingsinstansen bliver fuldt operativ 
fra den 1. januar 2018.

Or. en

Ændringsforslag 1041
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen har ansvaret for 
oprettelsen og den indledende drift af 
Afviklingsinstansen, indtil 
Afviklingsinstansen har operationel 
kapacitet til at gennemføre sit eget budget. 
Med henblik herpå:

2. ECB har ansvaret for oprettelsen og den 
indledende drift af Afviklingsinstansen, 
indtil Afviklingsinstansen har operationel 
kapacitet til at gennemføre sit eget budget. 
Med henblik herpå:

Or. en

Ændringsforslag 1042
Elisa Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Kommissionen kan forhandle om 
oprettelsen af lånefaciliteten, jf. artikel 
64, stk. 2a.

Or. en
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Ændringsforslag 1043
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 87 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 87a
Etablering af en fælles EU-lånefacilitet 

(finanspolitisk bagstopper) for de 
deltagende medlemsstater

I henhold til artikel 311 i TEUF, hvori det 
hedder, at Unionen tilvejebringer de 
nødvendige midler for at nå sine mål og 
gennemføre sin politik, og med artikel 323 
i TEUF, hvori det hedder, at Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen skal sikre, at der 
forefindes finansielle midler til, at 
Unionen kan overholde sine juridiske 
forpligtelser over for tredjemand, skal 
Kommissionen overveje at forelægge* 
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag 
til retsakt om oprettelsen af en fælles EU-
lånefacilitet (finanspolitisk bagstopper) 
for de deltagende medlemsstater, hvis de 
beløb, der skal indbetales i henhold til 
artikel 66 og 67, ikke er umiddelbart 
tilgængelige eller tilstrækkelige til at 
dække udgifterne ved brugen af fonden. 
Ved udarbejdelsen af dette forslag skal 
Kommissionen tage behørigt hensyn til 
vurderingen og anbefalingerne fra EU's 
gruppe på højt niveau om egne indtægter 
vedrørende dette specifikke spørgsmål.
__________________
*Senest et år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og i god tid før 
Kommissionens forslag om revision af 
FFR (2014-2020) efter valget.

Or. en

Ændringsforslag 1044
Sylvie Goulard
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Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6, stk. 4, finder ikke længere 
anvendelse, når målfinansieringsniveauet 
i henhold til 65, stk. 1, nås, og fonden 
suppleres med en fælles EU-lånefacilitet 
(finanspolitisk bagstopper), således at de 
deltagende medlemsstater kan klare de 
situationer, der beskrives i artikel 69, stk. 
1. 

Or. en

Ændringsforslag 1045
Diogo Feio

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7-23 og artikel 25-38 finder 
anvendelse fra den 1. januar 2015.

Artikel 7-23 og artikel 25-87 finder 
anvendelse fra den 1. januar 2015.

Or. en

Ændringsforslag 1046
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7-23 og artikel 25-38 finder 
anvendelse fra den 1. januar 2015.

Artikel 7-23 og artikel 25-38 finder 
anvendelse fra den 1. januar 2018.

Or. en
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Begrundelse

Den fælles afviklingsmekanisme bør først indføres efter en gennemgang af alle de deltagende 
bankers balance, og når tidligere problemer er afklaret på nationalt plan. Det er også vigtigt, 
at den fælles tilsynsmekanisme og BRRD (herunder det nye bail-in-værktøj) færdiggøres og er 
operationelle, inden den fælles afviklingsmekanisme indføres.

Ændringsforslag 1047
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7-23 og artikel 25-38 finder 
anvendelse fra den 1. januar 2015.

Artikel 7-38 finder anvendelse fra den 1. 
januar 2015.

Or. de

Ændringsforslag 1048
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 finder anvendelse fra den 1. 
januar 2018.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1049
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 finder anvendelse fra den 1. 
januar 2018.

Artikel 24 finder anvendelse fra den 1. 
januar 2015.

Or. en
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Ændringsforslag 1050
Burkhard Balz

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 finder anvendelse fra den 1. 
januar 2018.

Artikel 24 finder anvendelse fra den 1. 
januar 2015.

Or. en

Ændringsforslag 1051
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 finder anvendelse fra den 1.
januar 2018.

Artikel 24 finder anvendelse fra den 1. juli 
2016.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ECON's holdning om BRRD.


